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Abstract 
The study is based on the proposed dissolution of the Swedish gambling monopoly. The 
regulation is suggested to take effect in early 2019 in order to allow private actors to both act 
and promote themselves on the Swedish gambling market on equal terms as the state-owned 
gambling companies. The purpose of granting private gambling companies access to the 
Swedish market is, according to the Swedish authorities, to by a gambling license system 
make sure that all actors promote their business moderately. Gambling is classified as an 
addictive disease, and thereby burdens society both economically and from a health point of 
view. With a consumer-cultural approach, the study describes and contributes to a deeper 
understanding for the meanings’ of the representations in gambling companies’ commercials 
and what meaning gambling has from a cultural point of view. A qualitative content analysis 
of 12 commercials from gambling companies has been made. Theories in consumer-culture 
have been applied to analyze the empirical data. The study finds evidence that the messages 
communicated by the commercials differ depending on the type of gambling being marketed. 
Commercials promoting lotteries are misleading as they only portray winners. They sell the 
dream of a new identity and self-realization which can be achieved through gambling. 
Winning on a lottery is considered to enable more consumption which gives the individual a 
higher social status in a consumer society. Casino gambling and betting is promoted as an 
experience-based product with focus on the gambling as an activity. Furthermore, the study 
demonstrates that the commercials’ representations of male attributes consolidate and amplify 
stereotypes of masculinity and gambling as a male activity. The study shows problems with 
the criteria in the regulation that the gambling companies are expected to abide by. The 
purpose of the criteria is to ensure that marketing is characterized by moderation. However, 
they are vaguely formulated and leave interpretation for both consumers and the judiciary. 
The recipient creates connotations of the interpretations of the communicated messages that 
become difficult to control. The proposed criteria for maintaining moderation in gambling 
companies’ marketing are based on ignorance and simplified notions about how advertising 
really works. The study is written in Swedish. 
 
Keywords: Gambling, Winning, Gambling culture, Consumer culture theory, 
Representations, Semiotics 
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Sammanfattning 
Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. 
Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både 
agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda 
spelbolagen idag har. Genom att ge de privata aktörerna tillträde på den svenska marknaden 
menar svenska myndigheterna att man genom licenser kan kontrollera att samtliga aktörer 
agerar måttfullt med sin marknadsföring. Spelberoende är klassats som ett folkhälsoproblem 
och belastar därmed samhället både ekonomiskt och ur en hälsosynpunkt. Utifrån ett 
konsumtionskulturellt perspektiv beskriver och bidrar studien med en djupare förståelse för 
representationers innebörd i spelbolags reklamfilmer samt vad spel har för betydelse utifrån 
dessa. En kvalitativ innehållsanalys på 12 reklamfilmer har genomförts. Det empiriska 
materialet har sedan analyserats och tolkats med hjälp av konsumtionskulturella teorier. 
Studien visar på att budskapen som reklamfilmerna kommunicerar skiljer sig åt beroende på 
vilken spelform som marknadsförs. Reklamfilmer för lotterispel är missvisande då de bland 
annat endast skildrar vinnare. De säljer drömmen om en ny identitet och självförverkligande 
samt att det kan uppnås genom spelande. En vinst anses möjliggöra mer konsumtion vilket 
tillskriver individen en högre social status i ett konsumtionssamhälle. Kasinospel och betting 
säljs och marknadsförs som en upplevelsebaserad produkt med spelande som aktivitet i fokus. 
Vidare påvisar studien att reklamfilmernas representationer av manliga attribut befäster och 
förstärker stereotypa föreställningar om manlighet och spelande som en manlig aktivitet. 
Studien påvisar problematik med de kriterier i lagförändringen som spelbolagen förväntas 
förhålla sig till. Kriterierna ämnar kontrollera att marknadsföringen präglas av måttfullhet. De 
är dock vagt formulerade och lämnar tolkningsutrymme för både konsumenter och 
rättssystemet. Tolkningarna av de kommunicerade budskapen skapar konnotationer hos 
mottagaren som blir svåra att kontrollera. Spellicensutredningens föreslagna kriterier för att 
upprätthålla måttfullhet i spelbolags marknadsföring är baserade på okunskap och förenklade 
föreställningar om hur reklam egentligen fungerar. 
 
 
Nyckelord: Spel, Vinnande, Spelkultur, Consumer culture theory, Representationer, 
Semiotik 
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1 Inledning 

1.1 Spel och lotteri i Sverige 
 
Sveriges spel- och lotterihistorik sträcker sig bakåt i tiden till 1700-talet. Då började lotterier 
etableras där överskottet gick till välgörenhet och stöd till andra allmännyttiga ändamål. Ett 
statligt lotteri infördes men kritiken mot den moraliska aspekten innebar att spel- och 
lotteriverksamhet förbjöds år 1844 (Husz 2004). Det skulle dröja till år 1897 innan dessa typer 
av verksamheter vara tillåtna i Sverige igen. Alla penninglotterier utfördes då av ett privat 
företag men kontrollerades av den så kallade Lotteriexpeditionen (Husz 2004). År 1939 
omvandlades det privata företaget till det statliga Svenska Penninglotteriet AB, vilket år 1997 
slogs ihop med Tippstjänst och bildade Svenska Spel AB (Svenska Spel 2018). Förutom 
Svenska Spel har också statskontrollerade travspelbolaget ATG tillstånd att verka på Sveriges 
spelmarknad (Spellicensutredningen 2017). Enligt lotterilagen är det främst ideella föreningar 
som kan få tillåtelse att arrangera lotterier (Spellicensutredningen 2017). Lotterier har 
historiskt sett tillhört folkrörelsen och gör det även till viss del idag med lotteriverksamheter 
som föreningslotterier, Folkspel och Postkodlotteriet (Henrekson & Einarsson 2016; 
Spellicensutredningen 2017).  
 
På senare tid har spelmarknaden indirekt öppnats upp genom avtal med EU som kräver fri 
handel och att tillgången av varor och tjänster ska vara gränsöverskridande. Det har inneburit 
att spelbolag registrerade och licensierade i andra EU-länder med mindre restriktiv spelpolitik 
genom internet obehindrat kan erbjuda spel till svenska konsumenter. Dessa har kommit att 
kallas för oreglerade eller olicensierade spelbolag. Undersökningar visar att spelandet i 
Sverige har ökat under 2016 där spel på reglerade marknaden har ökat med 2 procent medan 
spel hos de oreglerade onlinespelsföretagen har ökat med 16 procent (Spellicensutredningen 
2017). Lotteriinspektionen (2018a) presenterar också en marknadsundersökning som visar att 
olicensierade spelbolag hade en marknadsandel på 24 procent av den svenska spelmarknaden 
och omsatte över 5,5 miljarder kronor efter vinstutbetalningar till spelarna under 2017. 
 

1.2 Spelreklam 
 
En avreglering av det svenska spelmonopolet och därmed en ändring av spel- och lotterilagen 
har föreslagits träda i kraft i januari 2019. För att få bedriva spelverksamhet i Sverige kommer 
det att krävas att företagen ansöker om samt blir beviljade en svensk licens för 
spelverksamhet (Spellicensutredningen 2017). Det innebär att de spelbolag som verkar på 
internet kan ansöka om spellicens för att på så vis tillåtas att verka i Sverige med samma 
förutsättningar som de statligt ägda spelbolagen. De spelbolag som inte blir beviljade en 
svensk spellicens kommer att klassas som illegala och får därmed inte erbjuda spel- och lotteri 
till konsumenter i Sverige (Spellicensutredningen 2017).  
 
Enligt Lotteriinspektionen (2018a) spenderade spelindustrin 3,3 miljarder kronor på reklam 
2015 där de oreglerade spelbolagen stod för 70 procent. Reklam för spel syns idag i de flesta 
mediekanaler som tv, radio, utomhusreklam, tidningar och på internet (Lotteriinspektionen 
2018b). Reklam för spel om pengar är en uppåtgående trend och kommunikationen 
intensifieras i takt med att reklamkostnaderna ökar. Mellan 2016 och 2017 ökade 
spelindustrins reklamsatsningar med 1,7 miljarder kronor där de oreglerade spelbolagen stod 
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för 66 procent av ökningen trots att de 2017 enbart innehar 24 procent av marknadsandelarna 
(Lotteriinspektionen 2018a).  
 
Ansvaret för att reklam i Sverige utformas på ett etiskt sätt ligger idag till stor del på 
näringslivet själva genom självregleringssytem. Det innebär att aktörerna inom näringslivet 
har gått samman och skapat stiftelsen Reklamombudsmannen vars syfte är att ta fram etiska 
riktlinjer för reklam samt säkerställa att de följs (Reklamombudsmannen 2018). Utöver 
Reklamombudsmannen har merparten av de spelbolag med tillstånd att agera i Sverige har 
gått samman och bildat Spelbranschens riksorganisation (SPER) där de tagit fram ett 
regelverk för hur marknadskommunikation för spel bör utformas för att ha ett etiskt 
förhållningssätt (Folkhälsomyndigheten 2016). Spelbranschen har även ett eget 
självregleringsorgan, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring (SEEM), som 
agerar under SPER för att med djupare kunskap om spelmarknaden kunna reglera den (SEEM 
2018). Ett självreglerande system är förespråkat av näringslivet då de menar att det ger dem 
flera fördelar jämfört med en lagstiftning, såsom större frihet i sitt utförande, flexiblare 
framtagning av riktlinjer och hantering av ärenden samt att det är mer kostnadseffektivt för 
dem (Funke 2015). Reklambranschen är traditionellt väldigt mån om att upprätthålla 
självregleringssystemet för att på så vis hålla undan lagstiftning och bevara dessa fördelar. De 
uppmanar varandra att själva ta ansvar och följa de konventioner som har satts upp (Funke 
2015). De statliga institutionerna är huvudsakligen positivt inställda till det självreglerande 
systemet eftersom det inte belastar staten ekonomiskt. Dock riktar många av de mindre 
aktörerna kritik mot systemet och hävdar att de större aktörerna genom sin finansiella styrka 
får mer mandat, större inflytande över riktlinjerna och möjlighet att driva mer offensiva 
reklamkampanjer (Funke 2015).   
 
De kriterier som idag råder inom självregleringssytemet innebär att marknadskommunikation 
som berör spel om pengar måste uppfattas som hederlig, följa övriga svenska lagar samt inte 
upplevas som påträngande. Marknadskommunikationen får inte heller rikta sig till 
minderåriga eller personer som anses vara sårbara, exempelvis personer som redan utvecklat 
ett spelberoende. Kriterierna lyfter även fram att marknadskommunikationen inte får 
överdriva sannolikheten att vinna samt att man inte får framställa det som att något annat än 
slumpen kan avgöra utfallet av ett lotteri (SPER 2017). 
 
De olicensierade spelbolagen är, som tidigare nämnt, många gånger registrerade utomlands 
men bedriver sin verksamhet via internet och är på så vis tillgängliga på den svenska 
marknaden. Lotteriinspektionen (2017) hänvisar dock på sin hemsida till lotterilagen 
(1994:1000) att spelbolag som inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige inte heller 
tillåts göra reklam på den svenska marknaden. Det är också enligt 38 § av lotterilagen 
(1994:1000) olagligt att göra reklam för att delta i spel som hålls utanför Sverige. 
Folkhälsomyndigheten (2016) hävdar att de olicensierade spelbolagens 
marknadskommunikation många gånger även bryter mot de etiska riktlinjer SPER har satt 
upp. Trots detta förekommer reklam med olicensierade företag som avsändare. Olicensierade 
spelbolags tv-reklam visas i kanaler som sänder från utlandet och inte hindras av svensk 
lagstiftning (Lotteriinspektionen 2017). I Resumé skriver Thambert (2010) att även svensk tv 
och tidningar har visat reklam för olicensierade spelbolag eftersom det råder oklarheter 
huruvida lotterilagen förhåller sig till yttrandefrihetsgrundlagen. 
  
Under 2017 har en utredning genomförts för att undersöka möjligheterna med att öppna upp 
den svenska spelmarknaden. Förslaget på lagförändringen innebär att den svenska 
spelmarknaden ska öppnas upp och privata spelbolag ska kunna ansöka om svenska 
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spellicenser för att få tillträde och rätt att agera i Sverige. Syftet är att ge den svenska staten 
möjlighet att kontrollera marknaden med tydligare lagstiftning samt att ge alla bolag 
möjligheten att lagligt agera i Sverige (Spellicensutredningen 2017). Införande av spellicenser 
kan möjliggöra för olicensierade spelbolag att få marknadsföra sig via nya kanaler. Bland 
annat kommer det öppna upp möjligheten för spelbolag att köpa reklamplatser i 
kvällstidningar, sponsra idrottsföreningar och visa reklam i fler tv-kanaler. För att bli beviljad 
en licens måste spelbolagen uppfylla ett antal kriterier där flertalet grundar sig i att inte visa 
upp en missvisande bild av spelande. Spellicensutredningen omfattar många aspekter av 
spelande men denna studie avser att studera reklamutformning av spel och tar därför hänsyn 
till de aspekter som berör detta område. De kriterier för marknadsföring som 
Spellicensutredningen 9 § (2017) har föreslagit ska de gälla de spelbolag som blir beviljade en 
svensk spellicens är:  
 

“Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska måttfullhet iakttas. Vid 
bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 
marknadsföringen 
1. på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna så att de 
inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är, 
2. inte förmedlar bilden av spel som socialt attraktivt, 
3. inte riktar sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år, 
4. inte sker genom att använda välkända personer där det antyds att 
personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång, 
5. inte förmedlar intrycket av att deltagande i spel är en lösning på 
ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning, och 
6. inte förmedlar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis, fritt eller 
liknande om så inte är fallet.” 
 

Bland ovanstående kriterier samt genomgående i spellicensutredningen nämns begreppet 
måttfullhet som nyckeln till att få ordning på spelbolagens marknadskommunikation. 
Beroende på om det är genom självreglering eller via det svenska rättssystemet som dessa 
kriterier ska kontrolleras kan ha en stor påverkan på hur dessa kriterier kommer att tolkas. En 
problematik finns också i det avseende att det är svårt att bedöma hur en konsument uppfattar 
reklamfilmer med bakgrund till sina konnotationer och associationer. Det kan därför bli 
problematiskt att kontrollera hur dessa kriterier följs. 
 

1.3 Problemdiskussion 
 
Spelande och lotteri har historiskt sett till stor del handlat om en dröm om en framtida 
identitet och förhoppningen om ett bättre och rikare liv (Husz 2004; Binde 2009). Spelande 
sågs av de rika som fult och en aktivitet för de fattiga (Husz 2004). Under det tidiga 1900-
talet handlade kritikernas röster främst om den bristande framtidsplaneringen som spel och 
lotterier bidrog till. Kritikerna menade att människor slutade att spara pengar med argumentet 
att de istället kunde vinna mer pengar som skulle göra dem förmögna (Husz 2004). Därför 
satsade de sina sparpengar på lottokuponger som de dock sannolikt inte skulle vinna på. På så 
vis menade kritikerna att spel- och lotteriverksamheter skulle få en negativ utveckling på det 
svenska samhället (Husz 2004). På senare år har kritiken kring spel och lotterier snarare 
handlat om det moraliska dilemmat kopplat till de risker som spelande kan innebära för 
individers hälsa och välmående. Det eftersom spel har beroendeframkallande tendenser och 
kan medföra negativa konsekvenser genom att komma att orsaka sociala, ekonomiska såväl 
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som fysiska problem (Folkhälsomyndigheten 2016). Under 80-talet diagnostiserades 
överdrivet spelande och betraktades som en impulskontrollstörning på samma sätt som 
exempelvis pyromani och kleptomani. Definitionen ifrågasattes sedan under 90-talet och 
spelberoende diskuterades sedermera som ett missbruk likställt med missbruk av alkohol, 
tobak, narkotika och doping (Folkhälsomyndigheten 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten 
(2016) uppfyller spelberoende eller “överdrivet spelande” alla kriterier för att klassas som ett 
folkhälsoproblem. Dessa innebär att problemet är vanligt förekommande, har allvarliga 
konsekvenser, är ojämnt fördelat i befolkningen samt är möjligt att förebygga. Som ett 
folkhälsoproblem är spelberoende problematiskt för såväl individen som för hela samhället då 
det blir en ekonomisk belastning (Binde 2009). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) kan 
mellan två till tre procent av de som spelar i Sverige klassas som spelberoende. De står för 33 
procent av spelbolagens inkomster.  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är andelen av problemspelare högre för internetspel. 
Både de oreglerade spelbolagens och Svenska Spels internetspel har en högre procentuell 
andel av problemspelare än spel i den fysiska miljön. Detta kan ha sin förklaring i att 
problemspelare får möjlighet att dölja sitt spelande från sin omgivning och undvika att bli 
konfronterade (McBride & Derevensky 2007). Genom internet får problemspelare 
tillgängligheten att spela dygnet runt vilket också ger möjligheten att utveckla ett starkare 
beroende. Trots att spel betraktas som en beroendeframkallande produkt precis som alkohol 
och tobak skiljer sig reglerna för hur spel får distribueras och erbjudas. Den åtgärd som anses 
motverka alkoholmissbruk mest effektivt är begränsningar av tillgängligheten (Babor et al. 
2010) vilket har resulterat i att alkohol endast får säljas i en kontrollerad miljö medan spel på 
internet är tillgängligt dygnet runt. Även marknadskommunikationen från de statligt reglerade 
företagen Systembolaget och Svenska Spel skiljer sig åt. Gustavsson och Svanell (2012) 
hävdar att Systembolagets reklamfilmer uppmanar människor att dricka ansvarsfullt medan 
Svenska Spels reklamfilmer marknadsför sina olika spelformer i syfte att uppmana till 
spelande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) kan det dock inte fastställas att spelreklam 
leder till ökat spelande. Däremot visar forskning att bland individer som redan lider av ett 
spelberoende i högre utsträckning upplever negativa effekter av reklam för spel samt att de 
känner sig manade att spela mer frekvent eller för större volymer (Binde 2005). Det är viktigt 
att poängtera att majoriteten av spelare inte uppvisar tendenser på spelproblem. De flesta 
spelarna är medvetna om att de kommer att förlora pengar när de spelar men väljer att se det 
som att de betalar för underhållningen på samma sätt som de betalar för att se en film på bio 
(Cotte 1997).  
 
Likt Cottes (1997) resonemang betonar Pine och Gilmore (1998) samhällets ökade intresse 
och efterfrågan av underhållning och upplevelse. De menar att samhället har utvecklats till en 
upplevelseekonomi där utbytet av varor inte längre står i fokus utan istället är det upplevelsen 
vid själva utbytet som är den primära anledningen till transaktionen. Upplevelseekonomi har 
beskrivits som ett fjärde ekonomiskt fält som utvecklats från råvaror via produkter och 
tjänster (Pine & Gilmore 1998). Upplevelser är ett ekonomiskt värde som är adderat till en 
produkt eller likvärdigt med produkten. När en upplevelse konsumeras försöker företag 
genom minnesvärda händelser engagera konsumenten på ett personligt sätt (Christensen 
2009). I utvecklade länder har människor blivit rikare och mer individualiserade vilket har 
inneburit att de grundläggande behoven hos många människor är uppfyllda. Det finns därför 
en strävan efter en personlig utveckling och självförverkligande (Christensen 2009). På grund 
av detta har efterfrågan på upplevelsebaserade produkter och tjänster ökat. Företag använder 
sig av, precis som vid försäljning av varor eller tjänster, nischade och differentierade 
upplevelsebaserade produkter för att positionera sig (Pine & Gilmore 1998).  
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Sammantaget är spelberoende en belastning för både individer och samhället. Spelande är 
också rotat i samhället såväl nationellt som internationellt. De flesta som spelar gör det i ett 
underhållande syfte och visar inga tendenser på spelmissbruk (Cotte 1997; Binde 2009). 
Tidigare forskning har dock påvisat att spel i underhållningssyfte är ytterligare en drivkraft till 
spelande vilket kan indikera på att även spelande har kommit att bli en del av det som Pine 
och Gilmore (1998) har beskrivit som samhällets utveckling mot en upplevelseekonomi. På så 
vis handlar spelande inte längre bara om en förhoppning om att vinna utan också om att 
konsumera en upplevelsebaserad produkt. Det gör problematiken mer komplex eftersom spel i 
underhållande syfte är ett argument för att tillåta spelverksamhet samtidigt som det ska 
hanteras och kontrolleras med måttfullhet. 
 
I takt med den teknologiska utvecklingen har internet ökat tillgängligheten av spel för det 
svenska folket. Tidigare var det enbart de statligt kontrollerade Svenska Spel och ATG som 
kunde erbjuda spel till konsumenter i Sverige genom fysiska ombud, men numera kan även 
spelföretag registrerade i utlandet erbjuda speltjänster i Sverige via internet. De olicensierade 
spelbolagens inträde på den svenska spelmarknaden har inneburit en ökad konkurrens och 
ökad exponering av spel och lotteri i svenska medier. Eftersom de olicensierade spelbolagen 
inte behöver förhålla sig till svenska regelverk kring marknadsföring har de haft andra 
förutsättningar än de statligt kontrollerade spelbolagen. För att få bukt på problemet är 
förslaget en ny lag vilken kommer innebära att de olicensierade spelbolagen och de statligt 
ägda spelföretagen kommer behöva förhålla sig till samma regler. Det övergripande målet för 
den föreslagna omregleringen är att begränsa en missvisande och förskönande bild av 
spelande. Huruvida en lagförändring kommer att få bukt på de negativa aspekter som 
spelandet i Sverige medför går dock att diskutera. Marknadskommunikationen för spel 
kommer fortfarande att förekomma och forskare menar att en lagreglering inte kommer att 
innebära minskade reklaminvesteringar från spelbolagens sida. I och med detta kommer 
svenska konsumenter fortsätta att exponeras för spelbolagens reklam  
 
Att försöka reglera vad spelbolag får kommunicera är förknippat med en rad olika problem 
som vi i studien kommer att diskutera och bidra med en fördjupad förståelse kring. Vi finner 
det därför intressant att, med bakgrund till spellicensutredningens förslag, undersöka huruvida 
förslaget grundar sig i det som spelbolagen kommunicerar. För att förstå vad spelbolagen 
säljer kommer vi att ta del av reklamfilmer då syftet med dessa är att öka konsumtionen av 
spel. Spelbolagens reklamfilmer är representationer för vår konsumtionskultur och 
representerar därför också idéer om vad spelande är. Med bakgrund till den spelreglering som 
föreslagits ämnar vi att undersöka och belysa problematiken kring att försöka minska de 
negativa aspekterna av spelande genom en striktare lagstiftning gällande vad spelbolagen 
tillåts att kommunicera. Att upprätta restriktioner för hur spelreklam får utformas innebär inte 
nödvändigtvis att staten får kontroll över vad konsumenten konnoterar till. Studien ämnar inte 
avgöra vad som är juridiskt möjligt eller inte då det ligger utanför vårt kompetensområde. Vi 
kan dock påpeka den rådande problematiken gällande avregleringens effekt på spelbolagens 
reklamutformning. 
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1.4 Syfte 
 
Studien syftar till att ur ett konsumtionskulturellt perspektiv bidra med en djupare förståelse 
för representationers innebörd i spelbolags reklamfilmer samt vad spel har för betydelse 
utifrån dessa.  
 

1.5 Forskningsfrågor 
 

• Vad är det man gör reklam för i spelreklam? 

• Vad säger spelreklam om den samtida svenska konsumtionskulturen? 

• Hur förhåller sig spelbolagens reklamfilmer till den måttfullhet som den föreslagna 
avregleringen avser att upprätthålla? 

 
Studiens forskningsfrågor kommer att studeras och besvaras utifrån ett kulturellt tolkade 
perspektiv. Vår sökning och sammanställning av tidigare forskning påvisar att det finns tre 
huvudsakliga forskningsområden inom spelande; forskning om spelreklam, motiv till 
spelande och forskning av spelkultur. Samtliga forskningsområden bidrar med en förförståelse 
till spelande men samtliga saknar kopplingar till den svenska samtida konsumtionskulturen, 
vilket är en central del av denna studie. Den tidigare forskningen bidrar däremot med insikter 
kring varför människor spelar, hur spelbolag utformar sin marknadskommunikation och hur 
den bemöts av konsumenter, samt spelandets roll och betydelse i olika kulturer. 
Forskningsområdena kompletterar varandra väl och är av nytta för att kunna göra kopplingar 
och distinktioner till det som studiens empiriska material påvisar.  
 

1.6 Forskning om spelreklam 
 
I en kvantitativ studie har McMullan och Miller (2009) undersökt utformningen av spelbolags 
marknadskommunikation i Nordamerika och kopplingen mellan marknadskommunikationen 
och konsumtionskulturen. De hävdar att det finns två centrala teman som är vanligt 
förekommande: vinst samt drömmen om att bli en vinnare. Dessa teman innehåller faktorer 
som skapar associationer till att spendera mer pengar på spel och överskatta sannolikheten att 
vinna (McMullan & Miller 2009). Spelare porträtteras som visa och altruistiska vilket är 
motsatsen till hur verkligheten ofta ser ut där vinnare många gånger har hamnat i familjefejder 
på grund av att de inte vill dela med sig av vinsten. McMullan och Miller (2009) menar även 
att reklam för spel om pengar kan vara problematisk då de teman som ofta används i 
reklamfilmerna motarbetar de ansvarsområden staten har åtagit sig att ha över befolkningen: 
“Tur före hårt arbete, omedelbar förändring före successiva investeringar, spendera före 
sparande”. 
 
McMullan och Miller (2009) hävdar att trots att regelverken för reklam granskas och 
diskuteras kontinuerligt för att skrivas om och anpassas till marknaden förblir det ofta vaga 
och svåra att implementera. För att regelverket ska bli tillämpbart och enklare att kontrollera 
bör det innefatta marknadskommunikationens volym och frekvens, tid och plats för 
exponering samt innehåll och dess lämplighet. Vidare bör regelverket behandla påverkan på 
minderåriga, låginkomsttagare och spelmissbrukare. Regelverket bör också utformas på ett vis 
så att det är anpassat efter olika typer av spel (McMullan & Miller 2009). 
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Lennerfors och Sköld (2009) har i en kvalitativ studie undersökt Svenska Spels reklamfilmer 
och hur dessa porträtterar spelande. Författarna påpekar att det skiljer sig från den roll som 
Svenska Spel har på den svenska monopolistiska spelmarknaden, där deras uppdrag är att på 
ett kontrollerat och rättvist sätt leverera spel i ett underhållande syfte. Enligt Lennerfors och 
Sköld (2009) fokuserar Svenska Spels reklamfilmer på vinnandet i spel snarare än 
nöjesaspekten av spel- och lotteriaktiviteter. Det eftersom att de i majoriteten av 
reklamfilmerna skildrar följderna av att vinna och visar spelare efter att de har spelat och 
vunnit.  
 
Lopez Gonzales, Estevez & Griffiths (2017) studerade i en kvantitativ undersökning brittiska 
bettingbolags reklamfilmer och deras innehåll. De identifierade ett antal underliggande 
strategier som spelbolagen använder sig av i reklamfilmerna. Författarna menar att 
reklamfilmerna använder sig av narrativ vilka minskar upplevelsen av betting som riskfyllt 
samt förhöjer den upplevda känslan av kontroll i bettingspelande. Lopez Gonzales et al. 
(2017) menar också att de underliggande strategierna i reklamfilmerna framhäver positiva 
konnotationer av spelande som exempelvis hälsosamt och kul vilket reducerar de risker som 
betting är förknippat med. I reklamfilmerna förmedlas frekvent budskap om nya teknologiska 
funktioner som underlättar och ökar tillgängligheten av spelande som hjälper till med att 
förflytta fokus från spelandet till det som konsumenterna spelar på. Enligt Lopes Gonzales et 
al. (2017) kan det resultera i att betting blir en produkt som engagerar konsumenter 
ytterligare. Det kan innebära att en eventuell förlust snarare förknippas med utfallet av 
matchen som har spelats på än på den negativa humörförändring förlusten i själva spelandet 
kan resultera i.  
 
Svensson, Romild, Nordenmark och Månsdotter (2011) har i en kvantitativ studie studerat 
spelmönster utifrån ett genusperspektiv. Studien påvisar också att andelen män som spelar om 
pengar är större än andelen kvinnor. Den spelform som förekommer främst bland båda könen 
är slumpspel, exempelvis lotterier. Män spelar även strategispel i betydligt högre grad än 
kvinnor och gärna i en offentlig miljö. Strategispel förklaras som en spelform där det anses 
krävas skicklighet eller kunskap. Svensson et al. (2011) menar att strategispel, som betting, 
betraktas som en maskulint kodad spelform vilket leder till att män är mer benägna än kvinnor 
att spela på den typen av spel. Studien visar även att kvinnor spelar i större grad än män på 
slumpspel och att spelande vanligtvis sker när de är ensamma i hemmet.  
 

1.7 Forskning om motiv för spelande 
 
Binde (2013) påstår i en studie att det finns fyra motiv som leder till spelande där alla, på ett 
eller annat sätt, grundar sig i ett femte motiv: chansen att vinna. Motivet är ständigt 
närvarande och kombineras alltid med minst ett av de andra motiven. Binde (2013) tillämpar 
begreppen motiv och motivation baserat på tolkningen: “det som sporrar oss, det som 
framkallar våra åtaganden, val, och det som får oss att vidhålla vissa beteenden i vissa 
miljöer”. Bindes (2013) förklaringsmodell är baserad på tidigare litteratur om spel samt 
spelmissbruk i det svenska samhället.   
 
Drömmen om jackpottvinsten 
Att vinna jackpottvinsten innebär att människor spelar för en förhållandevis liten summa med 
förhoppningen att, trots den minimala chansen, vinna stora summor. Människor drömmer om 
att bli rika och utvecklar inte sällan en fantasi om hur livet hade varit med mycket pengar. 
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Binde (2013) exemplifierar drömmen om jackpottvinsten med att vissa spelare väntar med att 
skrapa sina lotter för att kunna drömma under en längre tid. I drömmen föreställer de sig att 
lotten är värd en stor summa pengar och att den kan förändra spelarens liv och kan innebära 
självförverkligande. Binde (2013) menar att dessa typer av budskap förekommer frekvent i 
reklamfilmer för lotterispel där man anspelar på möjligheten att genom att satsa en liten 
summa pengar har chansen att förändra sitt liv.  
 
Social belöning 
Binde (2013) menar att spelande kan skapa en sociokulturell miljö som attraherar människor. 
Att spela kan grunda sig i den sociala aspekten och möjligheten som spelande ger. Spelande 
och lotterier är för många sociala aktiviteter som i vissa sammanhang, exempelvis på 
travbanor och kasinon, skapar egna sociokulturella världar med egna normer, kulturella koder 
och vokabulär. Genom att spela och befinna sig i en sådan miljö tillåts dem att träda in i en 
annan roll (ibid). Att befinna sig i en spelbutik eller bingohall ger möjlighet till att socialisera 
med andra. Ytterligare en social aspekt av spelande är tävlingsmomentet. I såväl fysiska 
miljöer som via internet finns möjligheten att tävla och jämföra sitt spelande med andra. 
Tävlingsviljan kan också komma till uttryck genom tävlandet mot oddsen och mot 
vadhållaren (ibid.). Att vinna mot andra påverkar spelarens självförtroende positivt och en 
strävan efter ett ökat självförtroende kan därmed vara skälet till spelandet. Binde (2009) 
påpekar att självförtroendet kan påverkas positivt av att få visa upp sin framgång, skicklighet 
och sina resultat för andra. 
 
Intellektuell utmaning 
I vissa spelformer har spelaren möjlighet att påverka chansen att vinna. Dessa spelformer, 
som exempelvis poker, travspel och betting, innebär att spelaren har ett intellektuellt och 
stimulerande intresse för spel där spelaren spenderar mycket tid och har mycket kunskap inom 
spelområdet (Binde 2013). Dessa spelare skiljer sig mot de som spelar på lotto och förlitar sig 
på slumpen. De spelare som betraktar spelande som en intellektuell utmaning använder sina 
kunskaper och sitt intresse när de spelar. På så vis anser de sig ha en större möjlighet att vinna 
än de som spelar på spel där chanserna inte kan påverkas, exempelvis lotterier och 
nummerspel (ibid.).  
 
Humörsförändring 
Vissa spelformer påverkar spelarens humör genom spänning och upphetsning. Det kan 
exempelvis vara när laget man satsat pengar på är nära att avgöra matchen eller när spelaren 
endast behöver en bingobricka till för att vinna. Spelande kan också ha en lugnande effekt på 
spelaren och att fylla i en tipsrad kan exempelvis liknas vid det lugnande i att lösa ett korsord 
(Binde 2013).  
 
Chansen att vinna 
De ovanstående motiven upplevs inte av alla spelare och vilka olika motiv som upplevs beror 
på vilken spelform som spelaren ägnar sig åt. Samtliga motiv grundar sig dock i det motiv 
som är grundläggande för alla spelare och för det som är det essentiella i spel, chansen att 
vinna. Binde (2013) förklarar individers syn på spel utifrån forskning från både biologisk 
psykologi och utifrån det sociokulturella sammanhanget. Båda forskningsområdena utgör var 
för sig, men även i kombination med varandra, förklaringar till motiv för att spela. 
Drivkraften till spel utifrån den biologiska psykologin innebär att hjärnan sänder signaler 
under spelets gång. Den ger känslan av exaltering och förväntan under spelets gång och 
dopamin utsöndras när spelaren vinner. Det uppfattas som en belöning för att spelaren har 
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gjort något bra och känner därmed tillfredsställelse. Spel är designade för att kontinuerligt 
stimulera den här typen av signaler (ibid.).  
 
Ur ett sociokulturellt menar Binde (2013) att pengar och att vinna är starkt associerat med 
framgång och lycka. Vinsten behöver inte vara stor för att man ska känna sig framgångsrik. 
En vinst bidrar till känslan att man besitter tur vilket kan innebära att man betraktas som 
framgångsrik. För att det ska vara möjligt att ta fram dessa känslor är pengar en förutsättning. 
Att utesluta pengar i spel skulle innebära att risken försvinner och därmed förväntan och 
spänningen. Det skulle också innebära att det inte finns något som stimulerar hjärnans 
belöningssystem då man inte längre vinner något av värde. Pengar kan innebära olika saker 
för olika personer beroende på vad de drömmer om och anses därför vara “symbolernas 
symbol” (ibid.).  
 

1.8 Forskning om spelkultur 
 
Ett tredje forskningsområde som litteraturen berör är spelkultur. McGowan (2012) undersöker 
i sin studie hur den australienska spelkulturen har “ser ut”. Australien är ett av de länder där 
spelmissbruket är som mest utbrett. Enligt McGowan (2012) grundar sig det i den 
australienska kulturen där risktagande människor värderas högt. Vidare påtalar författaren att i 
Australien är betting starkt förknippat med alkohol vilket leder till ett ökat antal 
spelmissbrukare. Trots att den australienska befolkningen spelar bort stora summor pengar 
läggs ingen större vikt vid risken att förlora. En eventuell förlust rättfärdigas med ett delar av 
de bortspelade summan skänks till välgörenhet.  
 
Smith (2005) menar att USA uppmanar sina invånare till obegränsade förväntningar på 
materiell rikedom och tillfredsställelse genom reklam och underhållningsmedia. 
Begränsningarna i det verkliga livet sätter dock gränser för att uppfylla dessa drömmar. Spel 
har historiskt och traditionellt betraktats som en synd, ett brott och ett slöseri med tid. Sedan 
statslotteriernas etablering i landet har dock inställningen till spel kommit att förändras och att 
spela på staternas lotterier ses istället som oskyldigt, välgörande och patriotiskt. Enligt Smith 
(2005) är den ändrade inställningen till spel i enlighet med den förändring som sker i den 
amerikanska kulturen. Normaliseringen av spelande som en vardaglig aktivitet har minskat de 
upplevda riskerna med spelande vilket kan medföra fler problemspelare och därmed en 
ytterligare skada för de amerikanska invånarna. Därmed menar Smith (2005) att spelande 
“was better when it was seen as bad” eftersom tröskeln till att falla in i spelproblem var högre 
än den samtida amerikanska kulturen.  
 
McMillan (2005) resonerar med hjälp av tidigare forskning att spel betraktas som en 
fritidsaktivitet inom västerländsk arbetarklass-kultur. Spel framställs som en viktig del i 
samhället för att upprätthålla balans inom de sociala strukturerna som försvagas allt eftersom 
arbetet blir moderniserat. McMillan (2005) menar att arbetet i det moderna samhället hämmar 
kreativitet och spelande blir därmed en tillflykt från verkligheten där kreativiteten stimuleras. 
Denna aktivitet betraktas som substitut till de utmaningar som människan tidigare ställts inför 
genom sina arbeten men som försvunnit efter att samhället moderniserats. Spel har därför 
kommit att bli ett sätt för individer att exponera sin styrka då de genom spel får påvisa 
egenskaper som anses högaktade i sociala sammanhang, såsom risktagande, mod och ärlighet. 
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Kulturforskning inom marknadsföring beskrivs av Moisander och Valtonen (2006) som 
ansatser där marknadens beteende studeras som kulturella fenomen. All kunskap inom 
marknader är perspektivisk och är konstruerad utifrån ett perspektiv med specifika intressen. 
Författarna introducerar analytics of cultural practice (ACP) vilket är den ansats denna studie 
utgår från. Författarna menar att en kulturell ansats skiljer sig mot andra interpretativistiska 
ansatser som med hjälp av teorier och metoder används för att förklara individuella 
psykologiska konstruktioner och processer som motiverar beteende. Med en kulturell ansats 
studeras de diskursiva och socialt konstruerade aspekterna av konsumtion. Moisander och 
Valtonen (2006) förklarar att ACP bidrar med ett analytisk fokus för hur specifika fenomen är 
representerade eller diskursivt skapade i text, tal, bilder och beteende snarare än att studera 
människor innersta tankar och känslor. Ansatsen bidrar med ett synsätt som hjälper oss att 
tolka och studera hur den sociala och kulturella verkligheten representeras i spelbolagens 
reklamfilmer. Moisander och Valtonen (2006) beskriver hur semiotik kan användas för att 
visuellt studera kulturer och representationer. Semiotik och representationer är etablerade 
teorier inom tolkande marknadsföring och CCT som kommer beskrivas ytterligare i följande 
kapitel. Författarna menar att människor ständigt kommunicerar sin sociala status och 
tillhörighet genom visuella symboler och bilder. Den visuella representationen är en 
grundläggande komponent av människors kultur och sociala liv. Genom att studera det 
visuella med hjälp av tecken och konnotationer kan därmed en kulturell och social förståelse 
uppnås. Att studera representationer är en nyckel till att förstå den kultur som det visuella 
gestaltar. Moisander och Valtonen (2006) förklarar visuella bilder som ett system av tecken 
vilka kommunicerar koder. Dessa koder är bestämda av oss människor och delas av vissa 
kulturer där de används för att skapa mening. Koderna är inte upptäckbara av alla då de rent 
rationellt inte har någon egentlig mening (ibid.). Meningen är en konnotation som endast blir 
tydlig för de som delar samma kulturella sammanhang och kan därmed ses som 
konventionella inom en viss kultur (Bryman & Bell 2017). 
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2 Teori 
 
Tolkande marknadsföringsforskning samt kulturell och konsumenbeteendeforskning är 
relativt nya forskningsområden som etablerades under 1980-talet när amerikanska forskare 
reste från kust till kust och samlade in kvalitativ data amerikaners konsumtion. Projektet 
genererade många forskningsartiklar och intresset för tolkande forskning inom 
marknadsföring och konsumentbeteende ökade. På senare år har även forskares intresse vuxit 
för reklam och marknadsföring i takt med ett ökat fokus på mening, symbolism och 
samhörighet (Moisander & Valtonen 2006). 
 
En av inriktningarna inom tolkande marknadsföring är att studera fenomen inom området 
utifrån ett kulturellt perspektiv. Det är ur ett kulturellt tolkande perspektiv denna studies 
tillämpade teorier härrör från och som studien tar avstamp i. En kulturell ansats är baserat på 
antagandet att vi människor lever i en kulturellt konstruerad värld och att i det samtida 
västerländska samhället har marknader en stark påverkan på den kulturellt konstruerade 
världen. Traditionellt har marknadsföring studerats separat utifrån antingen marknadsförares 
eller konsumenters perspektiv. Ur ett tolkande kulturellt perspektiv studeras snarare både 
marknadsförares och konsumentens roll i att producera den kulturella världen utifrån det 
kulturella fenomen som det empiriska materialet ger tillgång till (Moisander & Valtonen 
2006). 
 

2.1 Consumer culture theory  
 
Consumer culture theory (CCT) är ett forskningsområde inom marknadsföring och 
konsumentbeteende som innefattar de sociokulturella, upplevelserelaterade, symboliska samt 
ideologiska aspekterna av konsumtion. Forskningsområdet är en del av kulturforskningen som 
Moisander och Valtonen (2006) benämner som ACP. Begreppet CCT myntades av Arnould 
och Thompson 2005, men forskningsområdet har funnits allt längre. CCT betraktas inte som 
en teori utan snarare som en uppsättning av teoretiska perspektiv. Konsumtion anses utifrån 
CCT inte som betingat av rationella handlingar utan som ett resultat av kulturella företeelser. 
Arnould och Thompson (2005) går i sin studie genom 20 års tidigare forskning inom området 
där de kategoriserar konsumtionskulturell forskning utifrån fyra olika kategorier. Författarna 
påpekar att de fyra kategorierna skiljer sig åt i teorin men i praktiken överlappar med 
varandra.  
 
Consumer Identity Projects 
Detta teoretiska perspektiv innehåller forskning som belyser hur konsumentens identitet 
formas och ändras av marknaden. Marknadens inflytande över konsumenten påverkar 
konsumentens identitet och blir ett tillvägagångssätt för att uppnå personlig utveckling. 
Konsumenten tolkar och skapar associationer av de budskap som marknaden förmedlar för att 
sedan anta dessa individuellt (Arnould & Thompson 2005). Genom populärkultur som 
exempelvis böcker, filmer och reklam skapas ideal hos konsumenter som betraktar dessa som 
instruktioner för hur man bör vara för att kunna tillskriva sin identitet de attribut som idealet 
innebär och passa in i den kultur som råder i samhället (ibid.).  
 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) belyser att identiteter är föränderliga och att 
människor innehar olika identiteter i olika sociokulturella sammanhang. Roll är ett begrepp 
som är nära förknippat med identitet. Skillnaden mellan begreppen är att en roll är 
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förutbestämd och något som individen tar sig an. Hur väl individen lyckas med att ta sig an 
rollen beror på i vilken grad individen kan identifiera sig med den. Arnould och Thompson 
(2005) menar att genom forskning om CCT påvisas att en konsuments identitet bygger på 
flera olika verkligheter, exempelvis olika roller och ideal samt att de genom konsumtion kan 
ta del av de olika verkligheterna.   
 
Schroeder och Borgerson (2004) menar att kulturella meningar skapas genom system av 
visuella representationer som framförs genom marknadskommunikation. På så vis både 
skapar och bidrar marknadskommunikation genom dessa visuella representationer till de ideal 
individer inom kulturen eftersträvar att uppnå. Då kommunikationen sker i ett sammanhang 
där syftet är att sälja en produkt blir budskapet vanligtvis att individen kan uppnå dessa ideal 
genom konsumtion av den aktuella produkten. Det kan leda till att representationer får 
negativa konsekvenser och förstärker stereotyper och att det därför är av vikt att vara kritisk 
till vad reklamen representerar (Schroeder & Borgerson 2004). Författarna menar att reklam 
har en stark inverkan på skapandet av könsidentiteter och förstärker befintliga stereotyper om 
dessa. I flera av de empiriska exemplen förekommer en dominans av män. Vi ser därför ett 
behov av att utveckla resonemanget kring vad manligt och maskulinitet är. 
 
Maskulinitet är en samling av föreställningar, praktiker och positioner vilka ligger till grund 
för manliga identiteter och bestämmer det manliga könet (Nilsson 1999). Maskuliniteter är 
inte förutbestämda eller definitiva utan varierar beroende på bland annat kulturell och social 
tillhörighet. Det grundar sig i att människor utifrån olika diskurser tillskriver könen olika 
betydelser och det uppstår föreställningar om vad könet anses innebära. Traditionellt har 
västerländska kulturer strävat efter att förvandla pojkar till män. Manligheten har dock ett pris 
vilket måste förtjänas genom inlärning. Det möjliggörs genom att kunna tillskriva sig 
maskuliniteter som är definierade utifrån den kulturella eller sociala tillhörighet individen har 
(Nilsson 1999). Det innebär att individer försöker förvärva egenskaper som traditionellt sett 
inom kulturen anses vara maskulina i jakten på att av sin omgivning betraktas som maskulin. 
Furnham (1999) exemplifierar dessa egenskaper med att män i mer frekvent framställs som 
auktoritära och bildade i reklamfilmer medan kvinnor oftast är underordnade och begränsade 
till att gestaltas i hemmet. 
 
Marketplace Cultures 
Perspektivet används när konsumtionskultur studeras utifrån en viss kulturell miljö och ett 
visst sammanhang tillsammans med de människor som är en del av den specifika kulturen. 
Inom forskningsområdet betraktas konsumenter som kulturproducenter istället för det 
traditionella synsättet där konsumenter istället ses som kulturbärare. Perspektivet fokuserar 
också på att studera hur konsumenter skapar känslor av social solidaritet och kulturella världar 
utifrån deras gemensamma intressen. Arnould och Thompson (2005) exemplifierar 
marknadsplatskulturer med subkulturer och stammar där konsumenterna inte sällan skapar 
starka band till dessa genom att anamma en distinktion till det normativa eller det som 
betraktas som vardagligt. 
 
The Sociohistoric Pattering of Consumtion 
Inom denna kategori av CCT fokuseras forskningsområdet till de sociala strukturer som 
systematiskt påverkar människors konsumtionsmönster. Det undersöks genom att studera hur 
processer som konsumtionsval och konsumtionsbeteende påverkas av olika sociala strukturer.  
Dessa sociala strukturer kan bland annat vara klass, gemenskap, etnicitet och genus (Arnould 
& Thompson 2005).  
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Mass-Mediated Marketplace Ideologies and Consumers Interpretive Strategies 
Inom perspektivet är forskningen inriktad på att studera konsumentideologier utifrån de 
budskap som kommuniceras från medier. Tillvägagångssättet för detta är exempelvis att 
undersöka hur normativa budskapen som medier förmedlar är alternativt hur konsumenter 
tolkar de budskap som förmedlas (Arnould & Thompson 2005). Studieobjekten är vanligtvis 
populärkultur som reklam, tv-program och filmer. Konsumenter uppfattar det som 
uppmaningar till att aspirera på en viss typ av livsstil eller idealiserade bilder av verkligheten 
som konsumenter försöka tillskriva sin egen identitet. De har dock förmågan att i sina 
tolkningar anpassa budskapen efter sina egna förutsättningar. Konsumenter kan också helt 
avfärda massmedia som kapitalism och uttala kritik mot marknadsföring (ibid.).  
 

2.2 Representationer 
 
Genom att analysera och tolka visuella bilder och sedan hänföra dem till de sociala och 
kulturella sammanhang där de skapas kan en förståelse för dessa uppnås. Inom 
marknadsföringsforskning med kulturella ansatser har representationer använts för att studera 
kulturella fenomen som exempelvis maskulinitet (Schroeder & Zwick 2004) eller minoriteter 
(Carrigan & Szmigin 2000; Taylor, Lee & Stern 1995). Enligt Hall (1997) är representationer 
nyckeln till att förstå hur människor skapar mening. I meningsskapande har kulturer en viktig 
roll som kan förstås genom att studera representationer. Kulturer kan beskrivas som socialt 
konstruerade vilka skapas och ständigt omprövas med representationer. Hall (1997) förklarar 
att representationer binder ihop språk och mening med kultur. Representationer är en skildring 
eller konstruktion av verkligheten. De som tillhör samma kultur delar i något eller flera 
avseenden tankar, bilder och känslor som gör att de tänker och känner på ett liknande vis 
vilket gör att de har snarlika uppfattningar om världen. Kultur med dess meningsskapande är 
skillnaden mellan det mänskliga i det sociala livet och det som är biologiskt mänskligt 
eftersom mening skapas och konstrueras på olika vis beroende på kulturell tillhörighet (Hall 
1997). Att studera kulturella fenomen med hjälp av representationer har kommit att bli ett 
vanligt förekommande tillvägagångssätt inom marknadsföringsforskning. Moisander och 
Valtonen (2006) påtalar att i takt med teknologins etablering tar människor ständigt del av 
visuella representationer. De kulturella meningar och narrativ som dessa visuella 
representationer framkallar förser konsumenter med normer, standarder, ideal och förebilder 
samt med kulturell kunskap, ett visuellt vokabulär och tolkande resurser som hjälper 
människor att skapa mening med sina liv. Visuella bilder är en viktig del i de 
representationssystem som bidrar till hur den sociala verkligheten är konstruerad (Hall 1997).  
 
Schroeder och Borgerson (2004) belyser att representationer i marknadskommunikation bidrar 
till föreställningar om hur världen är och att företag därmed har ett ansvar i hur de utformar 
sin marknadskommunikation. Representationer som skildrar olika identiteter som exotiska, 
sexistiska eller rasistiska skadar ryktet av de representerade grupperna till förmån för att andra 
människor ska konsumera. Samtidigt är vissa identiteter exkluderade från 
marknadskommunikation och andra representerade på ett etiskt problematiskt vis. Det kan 
resultera i att de grupper som representeras tar skada och att deras framtida möjligheter kan 
reduceras genom ett försvagande av deras rykte eller att stereotyper av dessa förstärks.  
 
För att två individer ska tolka representationer på ett likartat vis krävs det att båda kan förstå 
språket. Med språk menas inte bara den bokstavliga innebörden (Hall 1997). Språket är i detta 
sammanhang snarare den förståelse som två olika parter har mellan varandra. Hall (1997) 
menar att språket fungerar tack vare representationer och att språk kan beskrivas som system 
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av representationer. Språk behöver alltså inte vara dess bokstavliga innebörd utan kan istället 
beskrivas som en representation av innebörden för något man vill kommunicera eller 
förmedla. Hall (1997) exemplifierar det med att trafikljus har röda och gröna lampor för att 
kommunicera stopp eller kör. Element som ljud, ord eller kläder är en del av vår naturliga 
värld men används för att konstruera mening och förmedla det. De har på en objektiv nivå inte 
någon egentlig mening men fungerar i den sociala världen som symboler för att förmedla 
mening. För att återkoppla till ovan nämnda exempel angående trafikljus har färgen röd på en 
objektiv nivå inte betydelsen stopp men i ett sammanhang med trafikljus representerar färgen 
röd stopp. Mening skapas och förändras av oss människor genom alla sociala utbyten vi tar 
del av. Det är avgörande för att forma en egen identitet, förstå vilka vi är och därmed särskilja 
oss från andra (ibid.). Det skiljer det mänskliga i det sociala livet från det från det som är 
biologiskt. 
 

2.3 Semiotik 
 
Semiotik eller semiologi är en kommunikationsteori som grundar sig i tecknets betydelse. 
Utifrån synsättet kan man med hjälp av att studera tecken analysera vad som uppfattas och hur 
det skapar mening (Fiske 2004). Att studera konsumtionskultur utifrån semiotiska teorier är 
etablerat inom marknadsföringsforskning, inte minst i undersökningar kring reklam och 
populärkulturella texter, bilder och filmer (exempelvis Holbrook & Grayson 1986; Schroeder 
& Zwick 2004). Semiotik har i denna studie använts som ett ramverk för att analysera bilder, 
texter och språk genom att undersöka deras djupare liggande mening (Bryman & Bell 2017). 
Ett tecken är fysiskt och kan uppfattas av våra sinnen. Tecknet har dock en annan innebörd än 
dess fysiska betydelse (Fiske 2004). I semiotiken har mottagaren en aktiv roll och ett tecken 
kan ha olika betydelser beroende på mottagarens kulturella och sociala tillhörighet. Synsättet 
är fokuserat till att identifiera processer beträffande meningsskapande och hur bild, språk och 
text kan få ytterligare mening genom att förstå de tecken som visualiseras (Bryman & Bell 
2017). För att studera visuella bilder måste dessa tecken och koder som bilderna innehåller 
identifieras och plockas isär för att sedan analyseras. Enligt Moisander och Valtonen (2006) 
är semiotikens vokabulär och verktyg passande för att analysera koder och bilder. Författarna 
föreslår att en semiotisk analys inleds med att analysera det som visuellt presenteras och vad 
det innebär för att sedan sätta objektet i ett sammanhang. Anledningen är att vissa element i 
visuella bilder fungerar som tecken vilka representerar och konnoterar till något annat än dess 
denotativa innebörd. Eftersom associationer och konnotationer upplevs av betraktaren eller 
konsumenten sker meningsskapandet av visuella bilder i samspel mellan bildskaparen och 
konsumenten beroende på social och kulturell tillhörighet (Moisander & Valtonen 2006).  
 

2.3.1 Teckenkategorier 
 
Charles Sanders Peirce var en av grundarna till semiotiken och kategoriserar tecken i tre olika 
kategorier vilka han kallar för visuella tecken; ikon, index och symbol (Bignell 1997). De tre 
olika kategorierna kan särskiljas genom förhållandet mellan det fysiska objektet och tecknet. 
Ett ikoniskt tecken innebär att tecknet liknar objektet och bestäms av objektets utseende. Det 
kan exempelvis vara ett fotografi på en person där tecknet endast skiljer i det avseende att 
objektet är fysiskt levande och tecknet är ett fotografi. Ett indexikalt tecken illustreras genom 
att objektet indikeras genom att vara frånvarande men sammankopplat till tecknet. Ett 
indexikalt tecken kan exempelvis vara att påvisa eld genom att visualisera rök (Fiske 2004). 
En symbol kommunicerar något eftersom människor genom överenskommelser och regler har 
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bestämt dess betydelse snarare än att det har faktiska kopplingar till objektet. Ord och siffror 
är exempel på sådana symboler (Fiske 2004). De tre teckenkategorierna är inte separata från 
varandra och förekommer i kombinationer och triader med varandra. Således kan ett fenomen 
ha kopplingar till flera av teckenkategorierna.  
  
Tidigare forskning har påvisat att pengar som symbol är starkt förknippat med spelande 
(Binde 2013; Larsson 2011). På en deskriptiv nivå är pengar ett betalningsmedel som används 
vid utbyte av varor och ett sätt att mäta värde. Pengar innehar också symboliska värden utöver 
dess roll vid utbyten av varor (Larsson 2011). Ett av dessa symboliska värden är att den som 
innehar mycket pengar besitter stark köpkraft och friheten att tillgodose sig med de produkter 
och tjänster som önskas. Pengar ökar också innehavarens självständighet samt minskar 
beroendet av andra människor. Ytterligare symboliska värde är den status och prestige som 
pengar tillför innehavaren. Det i sin tur bidrar med att påvisa en föreställning om makt hos 
innehavaren. Dessa tre symboliska värden hävdas vara grunden till drömmen och myten om 
att vinna på spel (Larsson 2011). 
 

2.3.2 Denotation och konnotation 
 
För att förstå relationen mellan olika tecken konstruerade Barthes en teori om två ordningar 
av beteckning. Enligt Barthes innebär den första graden av beteckning förhållandet mellan 
tecknet och objektet vilket han kallar för denotation. Med denotation menas “tecknets 
förnuftiga, uppenbara betydelse” (Fiske 2004).  
 
För att beskriva den andra graden används begreppet konnotation. Det kan förklaras som det 
samspel som sker när tecknet möter observatörens uppfattningar, känslor och värderingar som 
gäller i dennes kultur (Fiske 2004). Bryman och Bell (2017) instämmer i Fiskes beskrivning 
och förklarar konnotation som ett begrepp förklarar hur tecknet kan länkas ihop med den 
kulturella kontexten. Konnotation är därmed den mänskliga och kulturellt betingade delen av 
processen av tecknet medan denotationen är densamma för alla människor. Fiske (2004) 
exemplifierar förhållandet mellan denotation och konnotation med ett fotografi. Denotationen 
i ett fotografi är återgivningen av det objekt som kameran är riktad emot. Konnotationen kan i 
detta fall vara urvalet av vad som ska finnas på bilden, kameravinkel och bländare. Fiske 
(2004) poängterar också att människan inte är medveten av att hon tillskriver tecken mening 
genom konnotationer utan istället uppfattar verkligheten som denotationer.  
 

2.4 Baumans konsumtionssamhälle 
 
Enligt Bauman (2008) har människor historiskt sett haft arbetet som utgångspunkt för hur 
man formar sitt liv och för vilken identitet man formar. Arbetet och en eventuell 
karriärsklättring var utgångspunkten för hur livet skulle bli. Därmed hade arbetet en central 
roll i individuella, sociala och systemiska arrangemang. Bauman (2008) menar dock att 
utvecklingen till det konsumtionssamhälle som existerar idag har ändrat hur människor tränas 
och fostras till att uppfylla kraven från sina sociala identiteter. Det är istället i människans 
egenskap av konsument som de sociala identiteterna formas. Bauman (2008) anser att 
samhället och den tidsepok vi lever i präglas av konsumism, en kollektiv tillämpning av 
konsumtionskulturen som gynnar och uppmuntrar till en konsumistisk livsstil.  Att anpassa sig 
till konsumtionskulturen och konsumera är ett villkor för ett medlemskap och för att känna sig 
inkluderad i samhället. Bauman (2008) förtydligar att det är signifikant för konsumenterna 
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inom konsumtionssamhället att ha ett begär efter varor som är utöver de som krävs för deras 
överlevnad, varor han benämner som lyxvaror. Det har sedan innan konsumtionssamhällets 
tid funnits en föreställning om att varor av detta slag inbringar ett löfte om att säkerställa 
konsumentens välbefinnande och att varans storlek och monetära värde har påverkan på i 
vilken grad, där större innebär mer makt och betraktas som vackrare. Det centrala i 
konsumtionssamhället är däremot en nedvärdering av det som konsumeras och ett ständigt 
behov av att konsumera nya och fler produkter med syftet att tillfredsställa nya begär. 
Konsumtionssamhället präglas därmed av begäran av ständig tillväxt och nya behov som 
kräver nya varor för att tillfredsställas, vilka i sin tur skapar nya behov och begär. Bauman 
(2008) menar vidare att människor inte bara konsumerar utan också är en del av marknaden 
med ett eget marknadsvärde. Produkter och tjänster som konsumeras är verktyg och redskap 
för att nå ett högre individuellt marknadsvärde. Konsumtionen behöver därför exponeras för 
andra för att vara effektfull i ett konsumtionssamhälle. Konsumenten känner inte tillhörighet i 
samhället för att varor konsumeras utan konsumenten behöver även visa upp konsumtionen av 
varorna i syfte att få ett erkännande och godkännande av resterande i konsumtionssamhället, 
de Bauman (2008) kallar för de betydelsefulla andra. Andras åsikt är av vikt då deras 
erkännande eller avvisande av konsumtionen är avgörande för konsumentens framgång eller 
misslyckande i konsumtionssamhället. Drivkraften bakom konsumtionen är människans 
strävan efter att uppnå en högre social status (ibid.). Konsumtionssamhället karaktäriseras 
därmed av värderingarna om självförverkligande, hedonism och begär. För att aktivt kunna 
delta på konsumtionsmarknaden och möjliggöra en ökning av konsumentens individuella 
marknadsvärde krävs pengar för att konsumera mer och exklusivare varor samt i en takt som 
överstiger den ständiga nedvärderingen av de redan konsumerade varorna (ibid.).  
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3 Metod 
För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ innehållsanalys använts som metod. Studien 
utgår från en ontologisk ståndpunkt med ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Med det 
menas att sociala företeelser och dess mening skapas och förändras av sociala aktörer och 
sociala samspel (Bryman & Bell 2017). 
 
Studien utgår från ett visuellt material med en tolkande ansats. Det krävdes att vi använde oss 
av en metod som tillåter och möjliggör analyser av dolda budskap och bakomliggande 
meningsskapande i reklamfilmerna. I analysarbetet av de 12 reklamfilmerna har filmerna först 
beskrivits på en denotativ nivå där vi har förhållit oss till reklamfilmerna på en så beskrivande 
nivå som möjligt. Bindes (2013) forskning om konsumenters motiv för spelande har bidragit 
med en förförståelse eftersom hans motivationsteori är baserad på tidigare forskning kring 
spel och spelmissbruk. Motivationsteorin har också varit gynnsam i kategoriseringen och i de 
deskriptiva analyserna av det empiriska materialet. Bindes (2013) forskning saknar dock 
argument för att koppla kulturen till motiven.  I undersökningen vill vi därmed med hjälp av 
Bindes (2013) motivationsteori skapa en ytterligare förståelse genom teorier och tidigare 
forskning. För att sedan analysera reklamfilmerna har de konsumtionskulturella teorier som 
presenterades i teorikapitlet applicerats på det empiriska materialet. Genom att studera och 
tolka dessa utifrån vår ansats bidrar studien med en fördjupad förståelse som sträcker sig 
utöver de enskilda empiriska exemplen. Eftersom reklamfilmerna representerar vår 
konsumtionskultur implicerar studien resultat som beskriver vår kultur och våra identiteter.   
 

3.1 Litteratursökning 
 
Den litteratur som har använts i studien är inhämtad via artikeldatabaserna Primo, Google 
Scholar och Business Source Premier. Vi har utfört systematiska sökningar inom 
forskningsområdet och använts oss av sökord som “gambling”, “gambling advertising”, 
“gambling culture”, “representation” och “culture”. Även kedjesökningar har tillämpats och 
vi har därmed funnit ytterligare relevant litteratur för studien. Forskning och litteratur som vi 
tagit del av i tidigare skeden av vår civilekonomutbildning utgör också en ansenlig mängd av 
den insamlade litteraturen.  
 

3.2 Urval och urvalskriterier 
 
Vår undersökning ämnar studera spelbolags reklamfilmer och för att fånga upp de 
reklamfilmer som når ut till den breda massan har det första steget av datainsamlingen gjorts 
genom att titta på Sveriges största kommersiella tv-kanaler samt deras streamingtjänster. För 
att ta del av marknadskommunikation som riktar sig till olika målgrupper och visas i olika 
sammanhang har filmerna samlats in från svenska TV4-gruppen samt MTG och Discovery 
Networks som sänder från utlandet. 
 
Bryman och Bell (2017) förklarar ett målstyrt urval som en metod där analysenheterna väljs 
ut med förutbestämda kriterier. Anledningen till behovet av förutbestämda kriterier är att 
analysenheterna behöver ha en kunskap eller ett innehåll som är förankrat i det fenomen som 
undersökningen avser att studera. I likhet med Bryman och Bells (2017) beskrivning av ett 
målstyrt urval har vi valt ut analysenheter och med hjälp av förutbestämda kriterier valt att 
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analysera reklamfilmerna som uppfyller dessa. Ett urval av denna karaktär lämpar sig väl för 
den typ av undersökning vi genomfört eftersom det krävs att reklamfilmerna har ett innehåll 
som är jämförbart och som möjliggör att undersöka den problematik som studien syftar till. 
Ett antal kriterier formulerades därmed i det andra steget av datainsamlingen för att säkerställa 
att de reklamfilmer som skulle analyseras passade studiens syfte. Följande kriterier 
bestämdes: 
 

- Det ska vara en jämn fördelning av reglerade och oreglerade spelbolag inom samtliga 
tre spelformer för att kunna göra jämförelser mellan kategorierna samt inom 
respektive kategori. 
 

- Filmer som gör reklam för samma spelbolag ska inte förekomma eftersom det minskar 
studiens omfattning.   
 

- Reklamfilmerna inom kategorierna ska inte vara för lika varandra i utformning och 
handling för att skapa större omfång i det empiriska materialet.  

 

3.3 Empiriskt material 
 
Undersökningens empiriska material består av reklamfilmer som har visats på Sveriges största 
kommersiella tv-kanaler. Dessa är TV3, TV4, Kanal 5 och TV6 (MMS 2017). Det empiriska 
materialet består av reklamfilmer som visats i samband med livesändningar av 
fotbollsmatcher och underhållningsprogram. Genom att titta på olika kanaler och på olika 
program har omfånget av reklamfilmer som samlats in ökat. Därmed består det empiriska 
materialet av fler spelformer och fler spelbolag än om vi endast hade tittat på en tv-kanal eller 
en typ av programkategori. Reklampauser fylls vanligtvis med reklamfilmer som är anpassade 
efter den målgrupp som tv-programmet riktar sig till (Dahlén & Lange 2009). För att det 
empiriska materialet skulle bestå av reklamfilmer som når ut till den breda massan valde vi att 
studera reklamfilmer som visas i samband med program på bästa sändningstid. Bästa 
sändningstid är enligt MMS (2017) mellan 20 och 22 och är den tid på dygnet då sändningen 
når ut till flest personer. När programmen har brutits för reklam har de reklamfilmer som har 
ett spelbolag som avsändare filmats och dokumenterats. Eftersom insamlingen av 
reklamfilmer via linjär tv resulterade i för få reklamfilmer valde vi att utöka 
undersökningsområdet med tv-kanalernas streamingtjänster. Vi valde att se på de program 
som vanligtvis sänds på bästa sändningstid. Under insamlingen av det empiriska materialet 
uppmärksammades att reklamfilmer för betting inte förekom i samband med 
underhållningsprogrammen. Binde (2013) hävdar att reklam för betting har störst effekt i 
samband med sportevenemang och vi gjorde därför antagandet att reklamfilmer för betting 
förekommer i livesändningar av sportevenemang. För att vårt empiriska material skulle bestå 
av reklamfilmer från samtliga spelformer valde vi därför att utöka undersökningsområdet till 
att även titta på fotbollsmatchers reklampauser för att säkerställa att reklamfilmer för betting 
förekommer i den insamlade empirin. Under datainsamlingen uppmärksammades också en 
ojämn fördelning mellan kategorierna. Reklamfilmer för lotterispel förekom frekvent, dock 
var det endast fyra olika reklamfilmer som visades. I syfte att få en jämnare fördelning 
utökade vi insamlingsperioden vilket endast resulterade i fler reklamfilmer för de två andra 
kategorierna.  
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Insamling av det empiriska materialet genomfördes mellan 24 mars och 3 april och 
resulterade i ett empiriskt material med 25 reklamfilmer. Dessa kategoriserades in i tre olika 
kategorier utifrån vilken typ av spelform de erbjuder: betting, lotteri och kasinospel. 
Kategoriseringen visas i tabell 1. Datainsamlingen resulterade i färre antal filmer inom 
kategorin Lotteri med fyra reklamfilmer. Vi valde att analysera lika många från varje 
spelform vilket resulterade i totalt 12 reklamfilmer. Med hänsyn till studiens omfattning anser 
vi att fyra reklamfilmer inom varje kategori är tillräckligt eftersom tanken inte är att 
generalisera eller att statistiskt avgöra något om filmernas innehåll. Tidigare studentuppsatser 
med liknande undersökningsområde som har bidragit till vår förförståelse av området. De har 
främst varit orienterade mot djupanalys av två till tre reklamfilmer som studieobjekt. Vi har 
sett ett behov av att analysera spelbolags reklamfilmer med ett bredare perspektiv för att 
kunna bidra med kunskap inom forskningsområdet. Därför anser vi att färre studieobjekt hade 
gjort studien mindre relevant. 
 
För att välja ut vilka filmer som skulle analyseras inom respektive kategori användes de ovan 
nämnda förutbestämda kriterierna vilka dock inte kunde uppfyllas fullt ut. I kategorin Lotteri 
var alla filmer från reglerade spelbolag. Vi valde att använda oss av de fyra reklamfilmerna 
ändå men det begränsar möjligheten att jämföra inom reglerade och oreglerade spelbolag 
inom spelkategorin. Inte heller inom kategorin Kasino kunde kriterierna följas fullt ut. I 
kategorin förekom varken reklamfilmer från något av de reglerade spelbolagen vilket 
resulterade i ett empiriskt material med endast utlandsregistrerade spelbolag. Även i denna 
kategori begränsas därmed möjligheterna till att jämföra mellan reglerade och oreglerade 
spelbolag. I kategorin fanns möjligheten att analysera 10 av de totalt 11 reklamfilmerna. 
Eftersom reklam för Rizk förekom i två olika filmer kunde endast en av dessa analyseras. Av 
de 10 möjliga reklamfilmerna slumpades sedan fyra filmer fram. I kategorin Betting hade två 
av reklamfilmerna de reglerade spelbolagen ATG och Svenska Spel som avsändare. 
Spelbolagen Bethard och Unibet var avsändare i två reklamfilmer vardera och därmed 
återstod sju möjliga reklamfilmer till analysen. Av de sju slumpades ytterligare två 
reklamfilmer fram.  
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Tabell 1. Ovanstående tabell visar fördelningen av det insamlade empiriska materialet kategoriserat efter 
spelform. Titlarna i fetstil har analyserats. 
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
För att studera reklamfilmerna på ett likvärdigt sätt utformade vi ett analysschema före 
analysen påbörjades. Det består av frågor som har formulerats utifrån det teoretiska ramverk 
som uppsatsen har och avser att underlätta att deskriptivt beskriva innehållet i reklamfilmerna. 
Frågorna i analysschemat härrör främst vad Kaijser och Öhlander (2011) menar är det första 
steget i analysarbetet av etnologiska undersökningar. Analysschemat syftar till att underlätta 
tematiseringen av den insamlade empirin. I inledningen av de deskriptiva analyserna av det 
empiriska materialet presenteras de teman eller gemensamma nämnare som vi identifierat 
utifrån varje kategori. Sedan har samtliga reklamfilmer deskriptivt beskrivits. De frågor som 
har ställts till den insamlade empirin i första steget av analysen är: 
  

- Vad händer i reklamfilmen? 
- Konsumeras något i reklamfilmen? 
- Konsumeras spel i reklamfilmen? 
- Vinner någon i reklamfilmen? 
- Förekommer ljudillustrationer? 
- Förekommer meddelanden i textform? 
- Går filmen att koppla till Bindes motiv för spelande? 

 
 

Lotteri Kasino Betting 

Postkodslotteriet - 
Motorcykeln 

Kaboo ATG - Svenska drömmar 
nr. 8 

Eurojackpot - Bastun Leo Vegas - Swipe and roll Bet365 - Everywhere 

Triss - På andra sidan 
skrapet, Hawaii 

Ninja Casino - The 
dispatch center, part two 

Stryktipset - Hairdresser 

Keno - Huset Bingo.com  Bethard 1 

 Rizk 1 Leo Vegas Sport 

 Rizk 2 Bethard 2 

 Metal Casino  Inter wetten 

 High Roller  Unibet 

 Maria Casino Snabbare.com  

 Storspelare Unibet 

  Betfair  
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Den andra delen av analyskapitlet fokuserar på de kriterier för spelbolagens reklam som ska 
gälla om den föreslagna lagregleringen träder i kraft. När det empiriska materialet ska 
analyseras görs det utifrån forskarens vardagskunskap i kombination med det teoretiska 
kunnande som uppsatsen bidragit med genom den teoretiska tolkningsramen (Kaijser & 
Öhlander 2011). I den här studiens analys har vi tolkat empirins möjliga innebörd med hjälp 
av att identifiera de semiotiska tecken och konnotationer som vi finner i reklamfilmerna. 
Dessa teoretiska perspektiv har varit till hjälp för att kunna analysera hur de föreslagna 
kriterierna förhåller sig till det som reklamfilmerna skildrar och kommunicerar. I 
analyskapitlet har endast de mest relevanta konnotationerna och semiotiska tecknen 
presenteras. En mer utförlig teoretisk tolkning av reklamfilmerna återfinns i Bilaga 1.  
 
I den tredje delen av analyskapitlet har tolkningarna av empirin som gjorts utifrån en 
konsumtionskulturell kontext samt kopplats till teori och tidigare forskning. Att studera 
visuella representationer utifrån semiotik och sedan sätta de i ett större sammanhang är enligt 
Moisander och Valtonen (2006) nyckeln till att förstå den kultur som det visuella gestaltar. 
Inom kulturforskning används teorier för att förse det empiriska materialet med perspektiv 
och hjälper till med att öppna upp datan snarare än att testa den. På så vis bidrar teorin 
uppmärksamma fenomen som annars hade gått förlorade eller förblivit osynliga (Moisander & 
Valtonen 2006). Den teoretiska referensramen har därmed varit en källa till inspiration och 
varit till hjälp för att uppmärksamma nya fenomen i det empiriska materialet.  
 

3.5 Metoddiskussion 
 
Att genomföra en kvalitativ studie innehåller ett flertal riskfaktorer. Kritiker mot kvalitativa 
metoder menar att dess resultat i alltför hög grad är baserade på forskarens subjektiva åsikter 
och innehåller ett osystematiskt analysarbete som riskerar att få ett missvisande resultat 
(Bryman & Bell 2017). Detta har tagits det i beaktning och det har strävats efter att vara 
konsekventa i analysarbetet genom att tillämpa ett analysschema som varit hjälpfullt för att 
strukturera studiens analysdel. Enligt Bryman och Bell (2017) är ytterligare en aspekt som 
kritiseras av motståndare till kvalitativa metoder svårigheten med att replikera den typen av 
studier. Inte minst inom etnologiska studier menas att undersökningarna blir styrda av vad 
forskaren anser är relevant. På grund av att studiernas kvalitativa data vanligtvis är 
ostrukturerad kommer tolkningarna av det empiriska materialet att präglas av forskarens 
subjektiva bedömningar. Dessa bedömningar präglas av forskarens personlighet och sociala 
tillhörighet. Till skillnad från kvantitativa undersökningar som vanligtvis strävar efter att 
kunna generalisera och besvara studiens frågeställningar med statistisk säkerhet menar 
kritiker att det i kvalitativa undersökningar inte är möjligt att generalisera resultaten till andra 
sammanhang och populationer. Det är dock inte syftet med kvalitativ forskning som snarare 
är tänkt att generalisera till teori än till populationer (ibid.). I enlighet med Bryman och Bells 
(2017) bemötande av kritiken mot kvalitativ forskning är inte heller tanken med vår studie att 
statistiskt säkerställa eller generalisera studiens resultat till andra miljöer. Vi avser istället att 
bidra till en större kontextuell förståelse vilket höjer undersökningens generaliserbarhet.   
 
Även semiotik som analysmetod medför begränsningar. Bland annat påpekar motståndare till 
semiotiken att det finns en risk att forskarens värderingar och kulturella tillhörighet påverkar 
tolkningarna av den insamlade empirin. En semiotisk analysmetod lämpar sig dock väl för att 
skapa en förståelse för vad de visuella objekten och symbolerna representerar ur ett kulturellt 
perspektiv. Då symbolerna är laddade med kulturella värden kan det vara problematiskt att 
säkerställa att tolkningarna är korrekta. Vi är dock av den uppfattning att vi är hemmahörande 
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i den kultur där reklamfilmerna förmedlas samt är en del av den målgrupp som de riktar sig 
till. På så vis anser vi att den kulturella mening vi konnoterar till när vi tar del av 
reklamfilmerna är likartad med resterande målgrupp. En person med tillhörighet eller 
ursprung ur en annan kultur kommer troligtvis inte konnotera till samma mening vid ett 
försök att replikera vår studie. Dels för att personen har just en annan kulturell bakgrund och 
kan skapa andra konnotationer än av oss av samma symbol men också för att filmerna vi har 
samlat in har visats på den svenska marknaden för en svensk publik. Ytterligare en aspekt 
som kan ha kommit att påverka vårt resultat är att vi i analysen av reklamfilmerna ständigt har 
letat efter olika betydelser i det som reklamfilmerna innehåller. Det kan innebära att vissa 
objekt eller händelser har överanalyserats och tillskrivits en större betydelse än de egentligen 
har.  
 

3.5.1 Tillförlitlighet och överförbarhet 
 
För att säkerställa och utvärdera forskningens kvalité använder vi oss av begreppen 
tillförlitlighet och överförbarhet. Moisander och Valtonen (2006) menar att en studies 
tillförlitlighet ökar om läsaren har förtroende till de tolkningar och slutsatser som görs i 
studien. De tolkningar som görs i analysarbetet bör därför trovärdiga och kopplingarna mellan 
den empiriska datan och de påståenden som görs bör vara tydliga. Det är av relevans att 
exemplifiera och koppla det empiriska materialet till teorier och tidigare forskning (Moisander 
& Valtonen 2006). Vi har i studien försökt att göra tolkningarna i analysen tydliga och 
beskrivande för läsaren. Våra tolkningar och vårt resultat har kopplats till flera teorier och 
tidigare forskning och i många fall sedan exemplifierat med hjälp av händelser och objekt i de 
olika reklamfilmerna.  
 
Kunskap som genererats genom kulturell forskning är kontextspecifik och slutsatser som har 
dragits utifrån detta berör de specifika historiska, sociala, kulturella och materialistiska 
omständigheter där studien har genomförts (Moisander & Valtonen 2006). Vår studie ämnar 
skapa en ytterligare förståelse för ett specifikt fenomen genom att studera dess kulturella 
betydelse och hur det genom representationer bidrar till att skapa mening. Vår förhoppning är 
dock att läsare som tar del av vår studie får kunskap om reklam och spelande som kan 
tillämpas i andra områden inom den kulturella kontext som undersökningen berör.  
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4 Resultat och analys 
 

4.1 Lotteri – Drömmen om livsförändring 
 
I reklamfilmer för lotterispel finns ett flertal teman som skildras i samtliga filmer. Inom 
kategorin är livsförändringen, som en vinst på lotteri kan generera, det mest påtagliga. 
Reklamfilmerna byggs upp genom kontraster mellan hur livet ser ut före och efter vinst. Det 
framgår i filmerna att karaktärerna har drömmar som sedan uppfylls av den vinst som de får ta 
del av. Vinstsummorna som presenteras i filmerna är alla miljonbelopp och karaktärernas 
livsförhållanden förändras hastigt efter vinsterna. Det blir därför tydligt att samtliga 
reklamfilmer anspelar på och förstärker Bindes (2013) motiv för spelande som drömmen om 
jackpottvinsten. Att karaktärerna i reklamfilmerna har vunnit stora summor pengar förstärks 
också av den lyxkonsumtion som förekommer samt de exotiska miljöer som flera av filmerna 
utspelar sig i. Filmerna skildrar vinnande i sammanhang med gemenskaper och i ett större 
umgänge där vinnare från visa upp sin vinst offentligt. 
 

4.1.1 Postkodslotteriet - Motorcykeln 
 
Filmen inleds med att en man står framåtlutad över sina miniatyrmodeller av motorcyklar och 
berättar om de olika modellerna för tre andra personer. De tre andra personerna är ett par 
bestående av en kvinna och en man samt ytterligare en kvinna som troligtvis är mannens fru. 
Personerna står och håller i var sitt champagneglas medan man berättar om motorcyklarna. I 
nästa sekvens är mannen med de andra tre personerna i sitt följe påväg ut i garaget. Han säger: 
“Ja så nu håller jag på och bygger en King Road, skala 1:10, nästan som på riktigt”. Mannen 
öppnar sedan garageporten och i sekvensen efteråt filmas personerna utanför garaget inifrån 
garaget. Närmast kameran syns en miniatyrmodell av motorcykeln och i bakgrunden ser man 
hur porten öppnas. Sedan syns mannens nöjda uttryck över att få visa upp miniatyrmodellen. 
När mannen sedan tittar åt vänster och upptäcker något hoppar han till samtidigt som han får 
ett förvånat ansiktsuttryck. I garaget står en fullskalig motorcykel av samma typ som den 
miniatyrmodell han håller på att bygga. Han backar tillbaka och ser rörd ut. Motorcykeln 
visas i helbild och musik börjar spelas, låttexten lyder “I’ve been waiting for this day to 
come”. Mannen filmas därefter igen i närbild och han har ett rört ansiktsuttryck. Sedan filmas 
alla fyra igen och mannens fru sträcker till honom ett guldkuvert. Det gästande paret står 
bakom och dricker champagne och ler. Mannen tittar frågande på sin fru och hon tittar glatt 
tillbaka. I nästa sekvens befinner de sig i en lokal med ett flertal andra personer som också 
håller i guldkuvert. Personerna dricker champagne och ser glada ut. En bildtext kommer upp 
där det står: “Postkodjackpott 77 miljoner”.  
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4.1.2 Eurojackpot – Bastun 
 
En man, som är huvudpersonen i reklamfilmen, befinner sig i en tvättstuga och stänger igen 
luckan till en tvättmaskin. Han är skäggig, långhårig och bär en huvtröja och mjukisbyxor. 
Han kollar i sin telefon och väljer nummer för Eurojackpot. Det står 25kr som insats. 
Huvudpersonen tittar sedan upp och tittar drömskt. Samtidigt börjar dragspelsmusik att spelas, 
vilket fortsätter under resterande delen av reklamfilmen. Man hör sedan en röst som säger: 
“Tänk om jag skulle vinna på Eurojackpot, upp till 800 miljoner. Då skulle jag kunna bygga 
den där bastun, ja, det skulle ju räcka till ganska mycket bastu förstås.” Samtidigt som rösten 
pratar visas huvudpersonen sittandes i en stor bastu med belysning. I nästa scen sitter 
huvudpersonen i ett kök som är helt i trä där även två bastuaggregat finns. Ytterligare två 
kvinnor och en man sitter med man vid ett bord med mat, alla iförda handukar. De ser svettiga 
ut och den andre mannens glasögon har immat igen. “Kul att ni äntligen är här, hugg in” säger 
kvinnan jämte mannen. Gästerna utbyter samtidigt blickar som antyder att situationen är 
annorlunda. Huvudpersonen pekar på maten medan den kvinnliga gästen bränner sig på 
gaffeln. Rösten säger i nästa scen “Väldigt mycket” som anspelar på hur mycket bastu han 
skulle kunna bygga. I scenen sätter sig huvudpersonen ner i ett kontors- eller konferensrum 
med ytterligare sex personer. Även detta rum är helt byggt i trä med två aggregat i rummet. 
De sitter i scenen flera vid ett långt bord och en man står längst fram och presenterar ett 
diagram. Samtliga personer är iförda handdukar och ser svettiga ut. “De ser bra ut, business is 
business, som jag brukar säga” säger mannen som står upp och presenterar diagrammet 
samtidigt som han torkar svett ur pannan och river av ett papper från sitt pappersark för att 
visa nästa diagram. Huvudpersonen tömmer nöjt en hink med vatten över bastuaggregatet och 
hans röst i bakgrunden säger: “Faktiskt helt absurt mycket bastu”. Kameran zoomar därefter 
ut genom fönstret och man får se att hela byggnaden är byggd i trä med ett tak av staplade 
stenar som påminner om hur toppen av ett bastuaggregat ser ut. Det ångar från hela 
byggnaden. Byggnaden är flera gånger högre än alla andra byggnader runt omkring. Svenska 
spels och Eurojackpots logga kommer fram. Under loggan står det “Spelet med ofattbart höga 
vinster” vilket sedan byts ut mot “Jackpot upp till ca 800 miljoner”. 
 

4.1.3 Triss – På andra sidan skrapet, Hawaii 
 
En man sitter vid ett bord i ett mörkt rum. Det står frukost uppställt på bordet och ovanför 
bordet hänger en plansch som på en solig strand och turkost vatten, på planschen står det 
också “Aloha- Hawaii”. En kvinna sätter sig på stolen mitt emot mannen och säger samtidigt 
som hon sätter sig ned “Nej men, har du gjort lite mysigt?” Samtidigt som mannen svarar 
“Tycker du?” hörs ett skrapljud och en scenövergång där en större och mer färgglad frukost 
syns på bordet, parets kläder ändras och paret sitter nu istället på en balkong med sol och 
utsikt över en strand och hav. I bakgrunden syns också berg och höghus. Kvinnan svarar 
sedan “Mm, exakt det här jag var sugen på”. I nästa scen sitter paret i en bil och de bär varma 
kläder. Kvinnan har en tjockare jacka medan mannen har dunjacka och mössa. Genom 
vindrutan ser man en grå skogsmiljö med mycket granar. Vindrutetorkarna är igång. På 
instrumentpanelen står det en hulahula-dansös. Kvinnan ber mannen höja volymen på radion 
där en röst säger “Och så vädret: Västra Götaland, fortsatt nederbörd med lokala skurar”. Likt 
föregående scen skrapas miljön bort och kvinnan och mannen sitter nu istället i en nedcabbad 
retro-bil bärandes sommarkläder och solglasögon. Det ser varmt ut och granarna har bytts ut 
mot palmer. Även radiorösten har bytts ut mot en amerikan som säger “80 degrees, another 
beautiful sunny day in Hawaii”. Mannen säger sedan till kvinnan “Det har varit samma väder 
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i en månad nu”. Kvinnan svarar “Ja”. I nästa scen sitter paret på varsin träningscykel i en 
beige gymlokal. Det ligger träningsredskap utspritt och på väggarna sitter proppskåp, 
ventilationsrör och träningsinstruktioner. Kvinnan säger till mannen “Visst är det ganska 
schysst här ändå”. Mannen svara flämtandes “Ja, tack för att du släpade med mig”. Samtidigt 
som han svarar skrapas miljön bort och paret befinner sig plötsligt på varsin el-mountainbike 
iförda cykelkläder och utrustning. Miljön är utbytt mot grusväg, bergsluttningar med grön 
skog och blå himmel. Kvinnan fortsätter “Det är ändå ganska nice när man väl är här”. 
Mannen svarar även denna gång flämtandes “Ja verkligen”. Kameran filmar sedan paret från 
håll och man ser dem cykla mot havet med sol och berg i bakgrunden. Svenska spel och Triss-
loggan skrapas fram och texten “Plötsligt händer det” visas. I alla tre scener när en ny miljö 
skrapas fram hörs ett skrapande ljud och musik börjar spelas.  
 

4.1.4 Keno – Huset 
 
En teve visar dragningen av Keno. En kvinna står framför teven i vardagsrummet med en 
fjärrkontroll i handen. Hon säger glatt till en man som står en bit bort i dörröppningen: “Visste 
du att man kan vinna 15 miljoner på Keno?”. Mannen svarar lite tveksamt: “Jaa men det 
kommer säkert en del problem så mycket pengar”. Båda talar gotländska. Därefter hörs ljudet 
av en gonggong samtidigt som en bildtext dyker upp där det står “Problem som du kan få som 
miljonär”. I nästa scen syns mannen och kvinnan i varsin solstol iförda badkläder. De ligger 
vid en pool och i bakgrunden syns ljusblått hav, palmer och en blå solig himmel. Vid 
solstolarna står ett fat med frukt och ett glas med juice. Mannen kämpar med att få ner 
ryggstödet på solstolen och utbrister “Jag får inte ner den här”. I nästa scen syns paret på en 
strand, fortfarande iförda badkläder där kvinnan står upp medan mannen nu istället sitter på 
knä framför ett parasoll och kämpar med att få upp det. Han utbrister: “Jag får inte upp den 
här. I nästa scen befinner sig paret i ett ljust vitt kök. Kvinnan sitter vid en köksö medan 
mannen står upp böjd över spisen och håller i en gryta och visp. Kvinnan äter från en tallrik 
framför sig och säger: “Vaktel alltså, smakar bara som en liten kyckling egentligen”. 
Samtidigt filmas tallriken med en tillagad vaktel tillsammans med primörer och sås. I nästa 
scen syns en hummer liggandes på en grill. Kvinnan säger “Hummer, det smakar ju 
egentligen bara som en stor räka”, samtidigt som paret filmas sittandes vid ett restaurangbord 
med vita dukar. De sitter längst ute på en udde vid havet i solnedgången. I nästa scen befinner 
sig mannen och kvinnan i en bilhall. Bilförsäljaren öppnar bildörren till en Bentley och sedan 
syns mannen och kvinnan sittandes i bilen. Mannen sträcker sig över till kvinnan och säger 
med ett tveksamt ansiktsuttryck “Är det inte lite väl mycket nybilsdoft i den här?”. 
Nästkommande scen inleds med att kvinnan syns kvinnan sittandes i en röd nedcabbad 
veteranbil. Mannen står lutad över bilen. I bakgrunden är ett garage med flera andra 
veteranbilar. Kvinnan vänder sig om och frågar mannen med ett tveksamt ansiktsuttryck 
“Luktar det inte lite gubbe i den här?” och sniffar. I nästa sen står mannen och kvinnan på var 
sitt par skidor iförda skidkläder och skidutrustning. I bakgrunden finns det bergsklippor och 
snö. Mannen har tagit upp sina skidglasögon och tittar bekymrat på kvinnan medan han frågar 
“Har jag fått glasögon bränna nu?”. Han har en röd ton i ansiktet med undantag för området 
där glasögonen brukar sitta där han istället är vit. I nästa scen promenerar mannen och 
kvinnan hand i hand utmed en strand i vattenbrynet. Sol står lågt i bakgrunden. Vattnet är 
klart och ljusblått medan stranden är vit. Mannen slår sig själv i nacken för att sedan vända sig 
om och vifta med handen. Sedan säger han besvärat, “Alltså de här myggorna, man blir 
galen!”. Bildtexten “Det är inte lätt att vara rik” kommer fram. Den ersätts sedan med 
Svenska spel och Kenos logga med en text under lyder “Chans att bli miljonär varje dag”. 
Bokstäverna för “Chans att bli miljonär” är röda medan “Varje dag” är vita. 
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4.2 Kasino – Bli fri från tristess 
 
Reklamfilmerna för kasinospel har ett tydligare syfte att försöka differentiera sig från 
varandra på ett sätt som vi inte finner i reklamfilmer för lotterier. Det görs genom att beskriva 
och förstärka sina varumärken med adjektiv, exempelvis ”skönaste”, ”snabbaste eller 
”kungligt”. Utöver dessa adjektiv använder sig kasinobolagen av olika lockbeten för att 
uppmana konsumenter att ta del av deras tjänster. Det erbjuds till exempel fria spel eller extra 
bonusar som välkomstpresenter. Ytterligare ett genomgående tema för samtliga reklamfilmer 
för kasino är att spel framställs som ett sätt att undvika tristess eller att fördriva tid i 
situationer eller på platser som vanligtvis anses som tråkiga. I flertalet av filmerna spelar 
karaktärerna på sina mobiltelefoner i samband med att de befinner sig i situationer eller 
platser förknippade med tristess. Det är därmed även ett tema i reklamfilmer som bygger på 
kasinospelens mobilitet och konstanta tillgänglighet. Gemensamt för filmerna är således att 
Bindes motiv för spelande som humörförändring är förekommande. 
 

4.2.1 Kaboo 
 
Reklamfilmen inleds med att en äldre man i skinnjacka sitter på en stol med ryggstödet mot 
bröstet. Mannen sitter i en mörk rå lokal med vattenpölar på golvet, betongpelare och kala 
lysrör i taket. Mannen tittar upp från mobiltelefonen som han håller i och tittar in i kameran. 
Han säger bistert med en mörk röst “Kaboo, what is it?”. En yngre man i grå tröja svarar 
övertygat “Vad vill du veta? Det är Sveriges skönaste nätkasino!” Kameran riktas mot den 
äldre bistre mannen, han säger “Don’t play games with me, kid”. Den yngre mannen filmas 
igen. Nu syns det att han hålls upp och ned av en stor skallig kostymklädd män. Mannen har 
en snäcka i örat och bär solglasögon, han säger med en allvarlig ton “Actually sir, it’s true”. 
Den äldre mannen filmas igen. Han säger besviket “You too?”. Därefter filmas en 
mobiltelefon som hålls av två händer. På mobiltelefonen visas ett casinospel där det står “big 
win”. En berättarröst säger på ett exalterat sätt “Öppna konto och få en gratis gåva. Upp till 10 
000 kronor i jackpot.” Samtidigt kommer en bildtext upp som säger “Öppna konto och få en 
gratis relic- upp till 10 000 kronor.” I bakgrunden av bildtexten syns mörka klippor. Därefter 
visas logotypen för Kaboo Casino och den äldre mannen hörs säga “Kaboo, my kind of 
casino”. 
 

4.2.2 Leo Vegas – Swipe & roll 
 
En buss står stilla på en ödslig landsväg. Den är stripad med Leo Vegas logotyp. 
Busschauffören informerar de tre passagerarna, musikerna Mikkey Dee, Tommy Nilsson och 
Brolle, att “Det kommer att ta tid, den kokar”. Busschauffören lyfter lite lätt på sin 
huvudbonad. Musikerna sitter tillbakalutad och använder sina mobiltelefoner. Alla bär 
skinnjackor och Brolle har även en gitarr i knät. Musikerna pekar på mobilskärmarna. 
Samtliga musiker tittar nu upp. Mikkey Dee pekar samtidigt som han knäpper fingrarna. Han 
säger: “Glöm inte att kolla däcktrycket.” Busschauffören tittar uttryckslöst tillbaka. Tommy 
Nilsson, som fortfarande tittar ned i sin telefon, ber sedan busschauffören att “Kolla oljan i 
kofångaren också” samtidigt som han fnissar. Sedan kommer en bildtext upp och stråkmusik 
börjar spelas. Bildtexten säger: “Swipe & Roll. Kunglig världspremiär för Swipe & Roll. 2,5 
miljoner i potten!”. Därefter visas återigen musikerna som tittar ned i sina telefoner samtidigt 
som Brolle säger “Kungligt” och alla tre nickar.  
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4.2.3 Ninja Casino – The dispatch center, part two 
 
Två killar sitter i ett flygplan och använder sina telefoner och ser trötta och uttråkade ut. I 
nästa sekvens befinner sig fyra personer i ett kontrollrum fullt med monitorer och en av 
personerna säger förvånat med uppspärrade ögon “Daniel look, we got a possible win!”. 
Samtidigt spelas spänningsfylld musik. En asiatisk man, som sannolikt är Daniel, säger då 
“Send ninja”. I följande sekvens ses en svartklädd kvinna med mask som hoppar ur ett annat 
flygplan. Sedan surfar hon i luften på en bräda bakom flygplanet. Den spänningsfyllda 
musiken fortsätter att spelas. Det andra flygplanet, som de två männen befinner sig i, kommer 
ikapp och kvinnan utför en bakåtvolt upp på vingen för att sedan kasta en kaststjärna mot 
kameran som filmar inifrån planet där de två männen sitter. Därefter dricker de nu mycket 
gladare männen champagne i ett stort och luftigt utrymme på planet med stolarna mitt emot 
varandra istället för bredvid varandra som de tidigare satt. En flygvärdinna står bredvid och 
håller en champagneflaska. Sedan visas en bildtext som säger “ Ninja Casino, vinsten på 
banken inom 5 minuter”.  
 

4.2.4 Bingo.com 
 
En kvinna står i sitt kök, böjd över sin katt och tittar in i kameran. Även katten tittar in i 
kameran. Hon utbrister lyckligt: “Jag har vunnit jackpott” och därefter ett lyckotjut medan 
hon tar tag om katten. Bredvid dem på skärmen visualiseras även en pågående chatt där 
kvinnan, med sitt alias “CityGirl” har angivit sin aktuella status “Myser hemma med katten”. 
Andra personer har kommenterat detta, ex. “Bingovärd Anna: Så mysigt! vilken ras?”, 
“Umbraco: Jag har också min katt här!”,“WilleWenke: Grattis!!!” och “Superboy: gg”. På 
andra sidan skärmen visas ett slotspel med fyra likadana symboler i rad som blinkar. Dessa 
visualiseringar försvinner sedan för att göra plats för en ny bildtext, “Välkommen till hela 
Sveriges bingo”. Därefter byts scenen med kvinnan ut mot ett rutnät av 25 andra personer som 
sitter framför kameran på ett liknande vis som kvinnan. Även dem har en chattruta uppe. Upp 
kommer också en bildtext som säger: “1 månad gratis casino- utan insättning! + 2 veckors 
gratis bingo bingo.com- mer skoj tillsammans”. Samtidigt hörs en röst som säger: “Registrera 
dig nu och få en månad gratis casino. bingo.com- mer skoj tillsammans”. I bakgrunden hörs 
också musik där låttexten lyder: “Hello, you fool, I love you, C'mon join the joyride”. 
 

4.3 Betting – Den manliga spelformen 
 
I kategoriseringen av den insamlade empirin betraktas reklamfilmen från ATG som betting. 
Reklamfilmens utformning och uppbyggnad stämmer dock bättre överens med den 
beskrivning i analysen gällande lotterispel med liknande teman som lyxkonsumtion, 
drömmar, storvinst och humor. ATG:s reklamfilm kommer därför inte beskrivas ytterligare i 
detta stycke. De tre övriga reklamfilmerna inom kategorin betting karaktäriseras av en den 
höga representationen av män där samtliga huvudkaraktärer är män. Ytterligare skillnader 
finns mellan reklamfilmerna från Stryktipset och Bethard med Bet365. I två av filmerna 
skildrades spelande inte alls utan kommunicerade istället humoristiska budskap. 
Reklamfilmen med Bet365 som avsändare skildrade dock betting som kunskapsorienterat, 
spänningsfyllt samt berikat av gemenskap. Inom bettingkategorin blev därmed Bindes motiv 
för spelande som social belöning och intellektuell utmaning de mest påtagliga.  
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4.3.1 Atg – Svenska drömmar no. 8 
 
Reklamfilmen inleds med bildtexten “V75 presenterar Svenska Drömmar- Plats no 8”. 
Samtidigt visas en byggarbetsplats med ett till synes nybyggt hus som ligger vid en 
strandkant. Framför huset står ett par med V75-ponnyn Vinnie och pratar med en 
byggarbetare. Samtidigt hörs en röst som säger: “Det här paret har gjort något väldigt många 
drömmer om: byggt sitt drömhus”. Byggarbetaren räcker över nyckeln till det färdigbyggda 
huset och paret går omkring och tittar i huset och ser glada ut. När paret går ut på altanen 
sitter ponnyn Vinnie i en jacuzzi och sjunger, paret ser förvånade ut. Ponnyn ursäktar sig och 
säger att han “Skulle bara kalibrera bubbelkoppen lite”. Sedan syns en bildtext och en röst 
hörs som båda säger: V75: spelet med flest miljonvinster.” Under hela reklamfilmens gång 
hörs en bakgrundsmusik med texten: “It’s my house, and I live here”. 
 

4.3.2 Bet365 – Everywhere 
 
Reklamfilmen inleds med en scen där Mikael Persbrandt står i en mörk lokal, något upplyst 
av lampor ovanför de biljardbord som står utspridda i lokalen. Persbrandt titar ned i sin 
telefon. En spänningsfylld musik börjar spelas och fortsätter genom hela reklamfilmen. 
Persbrandt säger “Du hittar oss i världens alla hörn”. Nästa scen inleds med en gammal jeep-
liknande bil körandes längs vattenbrynet på en strand. Solen står lågt. En ljushårig man i linne 
och shorts kliver ur bilen och lutar sig mot den samtidigt som han tar upp sin telefon. 
Mobilens skärmar illustreras genom en halv genomskinlig tv-bild av en fotbollsmatch som 
visas jämte mannen. Ytterligare en man kommer fram och tittar på telefonen. I nästa scen syns 
en skäggig man joggandes i mössa och med varma kläder. Han joggar på en gata mellan hus i 
mörkret och det snöar. Han har hörsnäckor i öronen. Samtidigt visas en halvt genomskinlig 
bild av ett resultat mellan två lag där det ena laget leder med 1-0. Man hör även röster från 
kommentatorer i bakgrunden. Samtidigt hörs Persbrandts röst säga “Vi tittar, vi lyssnar, vi 
analyserar”. I nästkommande scen visas en man med långt lockigt hår sittandes i en frisörstol. 
Han tittar på sin telefon som han har framför sig. Framför honom står också en tv. Genom den 
halvt genomskinliga bilden som visas ser man en fotbollsmatch. Siffror och diagram visas 
också på skärmen. Även frisören står och tittar på skärmen och dem pratar med varandra. I 
nästa scen hörs Persbrandts röst säga “Vi finns överallt.” Samtidigt visas ett flertal personer i 
en bar. Alla iklädda röda kläder. De står vända med ryggen mot kameran och tittar mot en 
projektorduk som visar en fotbollsmatch. En av personerna håller en öl i handen. En annan 
man står och tittar i sin mobiltelefon samtidigt som han tittar upp för att följa med i matchen. 
Genom den halvt genomskinliga rutan visas att mannen tittar på odds för matchen. Sedan 
börjar personerna i baren att jubla. Nästkommande scen inleds med en mobil som vibrerar på 
ett bord och en ruta kommer upp med texten “365 GOAL Napoli”. Bilden zoomas sedan ut 
och vid bordet sitter en man iklädd vit skjorta. Han sitter på en balkong på en restaurang och 
har utsikt över en stad. Han läser en tidning. Han tittar upp från tidningen mot mobiltelefonen 
när den börjar vibrera. Sedan visas Persbrandt i lokalen med biljardbord igen. Han säger “Och 
vi ser allt”. Samtidigt som Persbrandt sedan säger “Bli medlemmar hos världens största 
bettingsajt, bli medlemmar hos Bet365” visas flera av de personer som varit med tidigare i 
reklamfilmen snabbt upp. Alla håller i en mobiltelefon. Sedan kommer en bild på Bet365s 
logga upp och i bakgrunden visas lokalen med biljardbord ytterligare en gång. 
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4.3.3 Stryktipset – hairdresser 
 
En man sitter framför en spegel i en frisörsalong med ett skynke över sig. Genom spegeln ser 
man en att en kvinna står bakom och hon försöker flytta hans lugg från att ligga åt vänster till 
höger. Bådas blickar är fokuserade på hans hår. På väggen bakom kvinnan ser man den nedre 
delen av den brittiska flaggan. Till höger i spegeln syns en dörr ut med en glasruta och ett 
gammeldags handtag. På vardera sidan om spegeln står sprayflaskor. En kvinnlig berättarröst 
säger “It’s that time of the year when Swedish football fans arrive in England”. Kvinnan i 
spegeln försöker kamma till luggen med sin hand. Mannen sträcker upp sin hand mot håret för 
att själv korrigera det. Han säger osäkert och fundersamt: “Yes, I know but… You want to… 
But I say… Yes, you’re right… But… Football is more on the left”. Han kammar samtidigt 
över sin lugg med händerna till vänstersidan och säger “Like... Like this”. De båda filmas nu 
från sidan och kvinnan försöker få håret att ligga kvar som mannen vill ha det. Utanför ser 
man en röd dubbeldäckare stänga en dörr. Den kvinnliga berättarrösten säger “Your favourite 
season is here. Welcome all Swedes”. Svenska spels och Stryktipsets logga kommer fram och 
en text under säger “See you on Saturday” 
 

4.3.4 Bethard 1 
 
Filmen inleds med att en bar rygg filmas. På ryggen sitter tatueringar med två delfiner vända 
mot varandra och ett hjärta mellan dem. Samtidigt hörs musik från en elgitarr spelas. Musiken 
pågår sedan under hela reklamfilmen. En röst säger “Jag är också tokig i delfiner, och sånt 
skit”. Rösten tillhör fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Han sitter ned på en stol och tittar på 
den tatuerade mannen som observerar sin tatuering genom en spegel. Den tatuerade mannen 
är skådespelaren Dragomir Mrsic. Männen befinner sig i ett mörkt rum med tegelväggar som 
är upplyst av lampor som ger ifrån sig ett rött ljus. I bakgrunden syns affischer på tatueringar 
vilket visar på att männen befinner sig i en tatueringsstudio. Mrsic svarar “Ja”. Ibrahimovic 
replikerar samtidigt som han småler “Väldigt gulliga dom”. Mrsic säger sedan “Jag är nöjd, 
tur att jag inte tog de där skitsöta kaninjävlarna, ha? Det här är soft”. Ibrahimovic svarar “Vad 
sa jag till dig? Det här är soft, riktigt soft”. Samtidigt kommer en bildtext upp med texten “Be 
soft”. Strax därefter kommer Bethards logga fram. I nästa scen hörs en tredje röst säga 
“Vinnare vågar mer” samtidigt som Bethards logga visas igen. Under logotypen står det 
“Winners dare more”.  
 

4.4 Vad är måttfullt? 
 
I spellicensutredningen föreslås kriterier gällande vad spelbolagens reklamfilmer inte får 
innehålla. Målet med kriterierna är att marknadsföring av spel till konsumenter ska präglas av 
måttfullhet. Ett av kriterierna i spellicensutredningen är att “på ett korrekt och balanserat sätt 
presenterar chanserna att vinna så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är 
större än de faktiskt är”. Dock visar ingen av reklamfilmerna hur stor chansen är att vinna. 
Flera reklamfilmer presenterar istället hur mycket pengar som finns i vinstpotten. Hur eller att 
dessa pengar kommer att fördelas mellan antalet personer som vinner förklaras inte vilket kan 
ge uppfattningen att vinstbeloppen är större än vad de faktiskt är. Exempelvis presenterar 
Postkodlotteriet sin “Postkodsjackpott” på 77 miljoner där det inte framgår hur många 
personer eller postnummer som pengarna ska fördelas på vilket gör det svårt att avgöra hur 
stora beloppen och vinstchanserna är. Eurojackpot informerar om att de erbjuder “ca 800 
miljoner” om man vinner jackpotvinst hos dem. Även denna summa kan komma att fördelas 
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på antalet vinnare med rätt lottorad och sannolikheten att vara ensam vinnare är omöjlig att 
veta. Trots att man vinner jackpott-vinsten är det ingen garanti för att man vinner den summa 
som kommunicerats i reklamfilmen. 
 
I filmerna förekommer spelare och vinnare medan förlorare inte representeras. I jämförelse 
med verkligheten finns det därmed en överrepresentation av vinnare i spelbolags reklamfilmer 
vilket skapar konnotationer till höga vinstchanser. Dessa typer av spelreklam är problematiska 
i det avseende att de kan skapa associationer till att vinstchanserna är större än vad de faktiskt 
är (McMullan & Miller 2009). Ser man till kriteriet finns det inget konkret att anmärka på i 
reklamfilmerna då regelverket inte berör de konnotationer som skapas hos mottagaren. I detta 
avseende löper lagen risk att bli ineffektiv då spelbolagen inte uttrycker sig om vinstchansen 
medan det utifrån konnotationer och representationer förmedlas en bild av vinstchansen som 
större än vad den egentligen är.  
 
Ytterligare ett kriterium i spellicensutredningen är att spel inte får förmedlas som socialt 
attraktivt. Betydelsen av vad socialt attraktivt innebär är dock inte närmare definierat. Det 
finns innehåll i reklamfilmerna som skapar konnotationer till spel som en social aktivitet samt 
att vinster kan generera gemenskap. Exempelvis är parkonstellationer vanligt förekommande i 
reklamfilmerna. Det konnoteras att paren vinner tillsammans och kan njuta av vinsterna 
genom sociala aktiviteter och gemenskap. På en deskriptiv nivå framställs dock inte själva 
aktiviteten spelande som socialt utan snarare att en vinst kan generera en mer socialt attraktiv 
tillvaro. Ytterligare ett exempel är Svenska Spels reklam för Stryktipset. I filmen skildras 
varken aktiviteten spelande eller en socialt attraktiv miljö. Det skapas dock konnotationer till 
subkulturen svenska fotbollssupportrar med ett starkt intresse för brittisk fotboll som med 
hjälp av stryktipset bildar en gemenskap. Eftersom dessa kopplingar skapas genom 
konnotationer och inte genom det som visuellt visas i reklamfilmen resulterar kriteriets vaghet 
i att det blir svårt att applicera.  
 
I spellicensutredningen föreslås också att spelbolagens marknadskommunikation ska 
innehålla restriktioner för att “inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på 
ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning”. Flera av filmerna 
innehåller scener där personer har vunnit mycket pengar vilket har möjliggjort en ökad 
konsumtion. På en deskriptiv nivå visas dock inga tendenser på att personerna som har vunnit 
mycket pengar har fått en förbättrad social ställning. Pengar och konsumtion är däremot 
symboler som kan konnoteras till social ställning. Utöver den ökade köpkraft som stora 
summor pengar är förknippade med är det också en symbol för föreställningar om makt, status 
och självförverkligande (Larsson 2011). Det i sin tur är synonymt med en högre social 
ställning. Vidare menar Binde (2013) att pengars symboliska innebörd beror på vad man 
drömmer om. Genom pengar ges friheten att uppfylla sina drömmar. De människor som har 
ekonomiska problem har sannolikt en önskan om att bli skuldfria. Det finns därmed skäl att 
anta att de kommer att konnotera vinster av mycket pengar som en lösning på sina 
ekonomiska problem.  
 
Sammantaget påvisar analysen de svårigheter som spellicensutredningens föreslagna kriterier 
för marknadsföring medför. Kriterierna karaktäriseras av att de inte ska förmedla intryck 
vilket inte förklaras eller definieras ytterligare. I enlighet med vad McMullan och Miller 
(2009) tidigare konstaterat angående regler för reklam är dessa kriterier vaga och vi ser 
svårigheter i hur dessa ska kunna implementeras. McMullan och Miller (2009) påstår att 
regler för reklam bör innehålla volym, frekvens, lämplighet, tid och plats för exponering 
vilket ingen av de föreslagna kriterierna gör.  
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4.5 Vad säljer spelbolagen? 
 
Ett flertal av reklamfilmerna, främst inom spelkategorierna kasino och betting, präglas av 
budskap utöver de ekonomiska fördelarna som att vinna på spel kan medföra. Istället för 
vinnandet av pengar är det underhållningsaspekten av spelande som står i fokus. Filmerna 
karaktäriseras av att de visar upp själva spelandet som aktivitet istället för att visa vinster och 
personer som vinner. Exempelvis gestaltas underhållningsaspekten av spelande i 
reklamfilmen från Leo Vegas. I filmen skildras tre musiker som spelar kasinospel på sina 
mobiltelefoner för att fördriva tiden när de väntar på att den trasiga turnébussen ska repareras. 
Spelande framställs som underhållande till den grad att musikerna upplever bussens haveri 
som något positivt eftersom de får mer tid till att spela. I likhet med Cottes (1997) 
resonemang representeras spelande i de empiriska exemplen som underhållning man betalar 
för på samma sätt som man betalar för att till exempel besöka en biograf. Det kan betraktas 
som ett resultat av den upplevelseekonomi som Pine och Gilmore (1998) påstår att samhället 
har utvecklats till. Upplevelseekonomin präglas av individers behov av att konsumera varor 
eller tjänster som sträcker sig utöver det materiella värde och som istället syftar till att 
engagera individer på ett personligt plan för att förstärka upplevelsen (Pine & Gilmore 1998; 
Christensen 2009). Eftersom konsumenter efterfrågar något personligt erbjuder företag 
nischade produkter för att differentiera sig. Genom det empiriska materialet ser vi många 
likheter med Pine och Gilmores (1998) resonemang som tyder på att den samtida 
konsumtionskulturen präglas av människors efterfrågan av differentierade och 
upplevelsebaserade produkter. Reklamfilmen med Bingo.com som avsändare tyder på en 
nisch eller differentiering och skapar konnotationer till spelande som ett sätt att motverka 
ensamhet genom att vara social och skapa nya gemenskaper via deras plattform.  
 
Ytterligare aspekter i de empiriska exemplen som påvisar den samtida konsumtionskulturen är 
hur reklamfilmer för sportspel framställs. Lopez Gonzales et al. (2017) hävdar att reklam för 
sportspel representeras på ett vis som förstärker upplevelsen av sportevenemang. Betting 
upplevs därmed inte som en risk utan som ytterligare en underhållningsaspekt i exempelvis en 
fotbolls- eller hockeymatch. I reklamfilmen från Bet365 pågår en fotbollsmatch parallellt med 
att samtliga personer satsar pengar på matchen. Därmed konnoteras att ytterligare 
underhållningsaspekter som umgänge, spänning samt en intellektuell utmaning kan adderas 
till fotbollsmatchen genom betting. Reklamfilmen från Stryktipset framhäver umgänget av att 
spela på betting genom att skildra en man som konnoteras tillhöra subkulturen av brittiska 
fotbollssupportrar från Sverige.  
 
I reklamfilmerna som det empiriska materialet består av finns en dominans av manliga 
karaktärer. Reklamfilmerna från bland annat Kaboo, Leo Vegas, Bet365 och Bethard 
exponerar inte representationer av kvinnor. Istället skildras män i barmiljöer, råa lokaler och i 
rockturnébussar. I dessa reklamfilmer förekommer representationer av spelande som riskfyllt, 
modigt, självsäkerhet och rockigt. Exempelvis skildras män i reklamfilmer för betting som 
modiga genom att våga ta risker och satsa pengar på sportevenemang. Dessa typer av 
egenskaper kodas vanligtvis som manliga attribut och som delar av manliga ideal. Genom 
spelbolagens återkommande representationer av dessa attribut befäster och förstärker 
spelbolagen stereotypa föreställningar om manlighet (Schroeder & Borgerson 2004). Det 
resulterar också i att spelbolagen bidrar med föreställningar av spelande som en maskulin 
aktivitet. Dominansen av manliga karaktärer och egenskaper som kodas som maskulina i 
reklam för betting och kasinospel grundar sig enligt Svensson et al. (2011) att dessa speltyper 
tilltalar män, vilka också i högre utsträckning än kvinnor spelar på strategispel som anses 
grunda sig i kunskap och skicklighet.  



 

 - 32 - 

 
I kontrast till dominansen av manliga karaktärer i de empiriska exemplen skildrar endast en 
film enbart en kvinna som huvudperson. Reklamfilmen från Bingo.com visar en kvinna som 
spelar ett slumpspel i sitt hem utan andra människor i närheten. Svensson et al. (2011) finner i 
sin studie bevis för att kvinnors spelmönster skiljer sig mot mäns i det avseende att det hellre 
spelar ensamma, i hemmet och på slumpbaserade spelformer. På så vis bidrar 
representationen med att förstärka rådande stereotyper av spelande kvinnor som ensamma 
bingospelare.  
 
Det empiriska exemplet påtalar att spelbolagen i skildrar livsförändringar som spelvinster kan 
resultera i. I flera av reklamfilmerna, inte minst inom spelkategorin lotteri, skapas 
konnotationer till att spelande är ett tillvägagångssätt för att förverkliga sina drömmar genom 
de stora summor pengar man kan vinna. De fyra reklamfilmerna inom spelkategorin lotteri 
har samtliga statligt kontrollerade aktörer som avsändare, varav tre från Svenska Spel. I likhet 
med vad Lennerfors och Sköld (2009) tidigare påvisat kommunicerar ingen av Svenska Spels 
reklamfilmer nöjesaspekten av spelande. Istället fokuserar reklamfilmerna på vinnandet och 
skapar konnotationer till lyxkonsumtion och rikedom med hjälp av symboler som champagne, 
lyxbilar samt resor till exotiska platser. Konsumtionen och lyxen i kombination med det 
faktum att personer i samtliga reklamfilmer vinner indikerar på en förskönande och 
missvisande bild av lotterispel (McMullan & Miller 2009). 
 
I filmerna återfinns representationer av miljonärer och rikedom som har tillkommit genom 
spel. Samtliga personer i reklamfilmerna är lyckliga och det är påtagligt att vinsten har 
påverkat deras liv i en positiv riktning. Arnould och Thompson (2005) menar att idealiserade 
bilder av verkligheten som medier framställer kan få konsumenter att vilja tillskriva dessa till 
sin egen identitet samt aspirera på en viss typ av livsstil. Spelbolagens reklamfilmer skapar 
föreställningar om att livet blir bättre om man är rik vilket påverkar hur människor ser på 
spelande. Att vara rik är en typ av livsstil och att spela kommuniceras i reklamfilmerna som 
ett sätt att bli det på. Konsumenter kan därmed se spelande som ett tillvägagångssätt för att 
förändra sin identitet eller sin livsstil. I reklamfilmerna kommuniceras en idealistisk livsstil 
om att ju mer man konsumerar desto bättre. Det skildras genom den gränslösa konsumtion 
som lotterivinnarna bedriver. Exempelvis konsumerar paret i reklamfilmen för Keno efter sin 
lotterivinst produkter som symboliserar lyx och rikedom. De aspirerar på en rik livsstil som de 
tidigare inte haft, men som de inte verkar trivas med. Paret konsumerar flera olika resor, äter 
flera olika maträtter som symboliserar lyx samt är köpspekultanter på två olika bilar från 
lyxigare segment. Ytterligare ett exempel, där gränslösheten är tydlig, är mannen som har 
vunnit på Eurojackpot. Han bygger inte bara en bastu utan ett helt höghus som ger intryck av 
att hela huset är byggt som en bastu. Det tyder på att Eurojackpot framställer det som att ju 
större bastu desto bättre. Den gränslösa konsumtionen som skildras i spelbolagens 
reklamfilmer kan kopplas till vad Bauman (2008) kallar för konsumtionssamhället. I 
reklamfilmen från Keno nöjer sig inte de två huvudkaraktärerna med att köpa en bil eller åka 
på en resa utan fortsätter att konsumera liknande lyxprodukter. Utifrån Baumans (2008) 
perspektiv är konsumtion den drivande kraften i samhället som präglas av människans 
ständiga behov av att konsumera nya och fler produkter som grundar sig i människans strävan 
efter en högre social status. Även en ständig nedvärdering av varor är påtaglig i 
konsumtionssamhället vilken bygger på att människor inte nöjer sig utan ständigt konsumerar 
nya produkter trots att de inte behövs för deras överlevnad. Nedvärderingen och 
konsumtionen grundar sig i att människor strävar efter att uppnå ett högre individuellt 
marknadsvärde, där ytterligare konsumtion ses som tillvägagångssättet. Bauman (2008) menar 
dock att det inte är tillräckligt för människan att enbart konsumera utan konsumtionen 
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behöver ske inför andra för att bidra till det ökade värdet. Skildringar av detta blir tydligt i 
reklamfilmerna för exempelvis Eurojackpot och Postkodlotteriet. I Eurojackpot får mannen 
visa upp sina konsumtion både för vänner och på sin arbetsplats, som utifrån Baumans (2008) 
synsätt skulle benämnas som de betydelsefulla andra. Genom att visa upp konsumtionen för 
sina vänner och arbetskamrater höjs vinnarens individuella marknadsvärde i strävan efter en 
högre social status. I reklamfilmen för Postkodlotteriet får mannen stoltsera med sin nya 
motorcykel inför sina grannar och som därmed också kan betraktas som de betydelsefulla 
andra. Filmerna förmedlar därmed budskapen att vinstpengarna kan möjliggöra ett högre 
individuellt marknadsvärde genom konsumtion av lyx och att vinnaren har möjlighet att visa 
upp sin rikedom för andra.  
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5 Slutsatser 
 
Utifrån undersökningens teoretiska referensram samt tidigare forskning har det genom 
studiens analys blivit tydligt att vad spelbolagen försöker sälja genom sina reklamfilmer beror 
på vilken spelform de gör reklam för. Genom den teoretiska referensramen påvisar studien att 
reklamfilmer som vid en första anblick inte tycks ha någon djupare liggande mening skapar 
associationer och konnotationer hos oss människor som påverkar våra värderingar och ideal, 
vilka i sin tur kan förändra synen på spel och spelreklam. Analysen påvisar också att det finns 
skillnader gällande vilka budskap som förmedlas mellan de statligt kontrollerade och de 
oreglerade spelbolagen.  
 
Studiens resultat och analys tydliggjorde att reklamfilmer för lotterispel gör reklam för en 
livsförändring och ett självförverkligande. Vinstsummorna som presenteras är inte det primära 
utan de representerar istället ett tillvägagångssätt för att förverkliga sig själv. Pengar har ett 
symboliskt värde utöver sitt deskriptiva värde och det är möjligheten till ökad konsumtion. I 
likhet med vad Bauman (2008) och Larsson (2011) påstår handlar inte rikedom eller 
konsumtion enbart om materialistiska aspekter. Pengar möjliggör dock en högre status genom 
att konsumera lyxprodukter som också kan visas upp för andra. Den ekonomiska och 
materialistiska gränslösheten genererar därmed en möjlighet till att uppnå självförverkligande 
och frihet.  
 
Vidare bidrar spelbolagens reklamfilmer till idealiserade bilder av könsroller där man 
förstärker stereotypiska föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt genom 
reklamfilmernas representationer. Egenskaper och handlingar som kodas som manliga 
domäner visualiseras genom representationer som förstärker bilden av spelande som en 
manlig aktivitet. De mest påtagliga är i reklamfilmer för kasino och betting som framställer 
män som modiga, självsäkra och risktagande när de vågar satsa pengar på strategispel. 
Reklamfilmerna befäster med en endimensionell bild föreställningar om spelande som en 
manlig aktivitet.  
 
Utifrån studiens analys drar vi också slutsatsen att reklamfilmer inom kategorierna kasino och 
betting kommunicerar budskap om att spel hos dem sker i ett underhållande syfte. Vi finner 
stora likheter med den upplevelseekonomi Pine och Gilmore (1998) påstår att samtiden 
befinner sig i. Det blir inte minst tydligt genom att konsekvenserna av vinnande inte visas i 
samma utsträckning som inom lotterispel. Istället skildras spelande som en underhållande 
aktivitet och spelbolagen uppmanar till att spela för att motverka tristess och för de sociala 
aspekterna det kan medföra. Det kombineras i reklamfilmer för betting med att spelande 
också kan förstärka upplevelsen av ett sportevenemang. Det finns därmed en skillnad mellan 
vad lotterispel och de två andra spelformerna förmedlar för bild av spelande. Reklamfilmerna 
för lotterispel kan uppfattas som missvisande i det avseende att de endast skildrar livet efter 
en miljonvinst, trots det faktum att det är ytterst få som vinner miljonvinster. Reklamfilmer 
för kasino och betting skildrar istället spelande som underhållande och som en upplevelse 
vilket kan betraktas som mindre missvisande eftersom det är sannolikt att fler människor 
upplever spelande som underhållande än de antal människor som blir ekonomiskt oberoende 
av det. Ett lämpligt kriterium för att uppnå en måttfullhet i spelbolags reklamfilmer kan vara 
att inte tillåta spelbolag att förmedla bilden av spelande som ekonomiskt fördelaktig. Det är 
också viktigt att betona att de oreglerade spelbolagen, på grund av att de i dagsläget inte 
behöver förhålla sig till den svenska lagstiftningen, använder sig av en aggressivare 
marknadsföringsstrategi än vad de statligt kontrollerade spelbolagen gör. Med hjälp av 



 

 - 35 - 

lockbeten som free spins, gåvor och välkomstbonusar attraherar spelbolagen kunder till att 
börja spela vilket blir problematiskt då det inte har med själva spelupplevelsen att göra. 
 
Den centrala delen av den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet gällande 
marknadsföring är att reklam från spelbolagens sida ska präglas av måttfullhet. Utifrån vår 
analys hävdar vi dock att kriterierna som Spellicensutredningen föreslagit att spelbolagen ska 
följa missar målet. Utformningen av dessa kriterier bygger sannolikt på en begränsad kunskap 
och förenklade föreställningar om hur reklam egentligen fungerar. Kriterierna fokuserar på 
hur spelbolagen får utforma sina reklamfilmer och vagheten resulterar i ett stort 
tolkningsutrymme för spelbolagen samtidigt som de också blir svåra att kontrollera för ett 
rättssystem. Anledningen är att tolkningen av de budskap som spelbolagen kommunicerar 
görs av mottagaren. Oavsett reklamfilmers handling och visuella utformning skapas en 
djupare innebörd genom konnotationer och tecken. Människor kommer därför att bli 
påverkade av reklam utifrån sin egen sociala och kulturella tillhörighet. Att exempelvis 
försöka lagstifta bort möjligheten att spelreklam framställer spelande som en lösning på 
ekonomiska problem är utifrån studiens analys inte möjligt då reklamfilmer tolkas utifrån 
individens behov. Den svenska staten kan därmed inte genom att lagstifta vad som får 
förmedlas styra över hur betraktaren tolkar det som spelbolagen kommunicerar. Det är 
problematiskt eftersom spel är en beroendeframkallande produkt. För att få bukt på problemet 
kommer därför troligtvis inte dessa vaga kriterier att räcka och istället kan spelbolagens 
reklamfilmer kommunicera mer måttfulla budskap genom att de själva tar ansvar och 
tillämpar ett självreglerande system. Att däremot helt förhindra att reklam för spel sänder 
missvisande och moraliskt tvivelaktiga budskap är i vår mening omöjligt. Så länge det finns 
aktörer som har i syfte att sälja spel kommer deras budskap att påverka konsumenter. Så länge 
som spelreklam finns kommer det att medföra problem för samhället. 
 

5.1 Implikationer och förslag till vidare forskning 
 
Utifrån den bild av spel vi har skapat oss finns det få argument till att reklam för spel bör vara 
tillåtet i Sverige. Spelande har både historiskt sett och i samtiden medfört problem för det 
svenska samhället (Husz 2004; Folkhälsomyndigheten 2016). Det starkaste argumentet för en 
laglig spelmarknad i Sverige är dock kopplad till det historiska och till samtiden: spelande är 
rotat i det svenska samhället genom dess starka kopplingar till välgörenhet samt idrott- och 
föreningsliv. Det betraktas också av många som underhållande och som ett sätt att socialisera 
sig och testa sina intellektuella kunskaper inom bland annat sport. Att framställa spelande som 
ekonomiskt fördelaktig för individen har däremot visat sig medföra individuella problem som 
resulterat i samhällsproblem (Husz 2004). Spelreklamens vara eller icke vara grundar sig 
därmed i den komplexa relationen mellan kommersialism och samhällsansvar samt kultur och 
företagsekonomi. Så länge spelreklam är tillåtet kommer dess budskap att påverka människor 
och i någon mån generera en negativ effekt på människors hälsa. 
 
Resultatet av vår studie väcker möjligheten att studera nya frågor. Vår studie har fokuserat på 
att studera vad spelbolagen gör reklam för samt vad det säger om vår svenska samtida 
konsumtionskultur. Studien indikerar att spelbolagens reklamfilmer genom representationer 
kommunicerar spelformerna kasino och betting som aktiviteter och upplevelsebaserade 
produkter. Att marknadsföra dessa på ett sådant vis finner vi argument för att vara mer 
ansvarsfullt och skildrar mer måttfullhet än reklamfilmer där det anspelas på spelande och 
vinnande leder till livsförändring och möjliggör ökad konsumtion. Vi ser därför möjligheter 
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till att i framtiden undersöka hur reklamfilmer med underhållning som argument påverkar 
konsumenters potentiella risk till att bli spelberoende.  
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Bilaga 1 
 
Konnotationer 
 
Postkodslotteriet - Motorcykeln 
Reklamfilmen konnoterar till tv-programmet Postkodsmiljonären och till lotteriet 
Postkodslotteriet. I tv-programmen åker ambassadörer och delar ut guldkuvert till de som har 
vunnit på sin postkod. Guldkuvertet som mannen får i reklamfilmen är därför en symbol för 
vinnande av pengar trots att det inte uttryckligen framgår att motorcykeln är köpt av 
vinstpengar. Mannens passion är motorcyklar. Han bygger modeller för att känna att han äger 
dem då han inte har råd att förverkliga sin passion på riktigt. Det är indexikalt tecken för att 
han drömmer om att äga en motorcykel på riktigt. Även hans uttalande om att hans senaste 
bygge “nästan är som på riktigt” indikerar att han drömmer och strävar efter att äga en på 
riktigt. Ytterligare konnotationer som skapas i reklamfilmen är vinnandet tillsammans med 
sina grannar. I tv-programmet Postkodsmiljonären kallas vinnandet för “grannyra” vilket 
också illustreras i reklamfilmen med hjälp av det andra paret som mannen visar upp 
motorcykelminiatyrerna för, vilka konnoteras som, parets grannar. Postkodmiljonären 
konnoterar i reklamfilmen känslan av att vinnande i deras lotterier kan möjliggöra köpandet 
av saker som man inte har råd med. I slutet av reklamfilmen firas vinnandet av pengar med 
ytterligare personer vilka också dem konnoteras som parets grannar. Grannarna har också 
vunnit på postkodmiljonären och alla firar tillsammans. I reklamfilmen konsumeras en ny 
fullskalig King Road motorcykel som indikerar att parets ekonomiska situation har förbättrats. 
Även champagne, som är en symbol för firande och lyx, förstärker bilden av parets 
förändrade ekonomi. Vi finner i reklamfilmen kopplingar till Bindes teori om motiv för 
spelande som social belöning då man firar tillsammans och är glad för varandras skull. 
Kopplingarna till motivet för drömmen om jackpotvinsten är också starka då vinsten kommer 
plötsligt och utan ansträngning eller indikationer.  
 
Eurojackpot - Bastun 
Reklamfilmen för Eurojackpot konnoterar till att man genom att vinna kan göra vad man vill. 
Att bygga ett helt “bastu-höghus” är det troligtvis ingen som hade gjort, men ett sådant 
exempel illustrerar gränslösheten av konsumtion som en vinst på upp till 800 miljoner kan 
innebära. Spelande konnoteras i filmen som något simpelt man kan göra medan man gör 
andra sysslor, som i detta fall att tvätta. Filmen konnoterar också att livet blir mycket roligare 
om man har vunnit och har mycket pengar. Före mannen börjar drömma om ett alternativt liv 
där han har vunnit befinner han sig i tvättstugan som indikerar tristess och vardagsliv. Detta 
blir en kontrast till det liv han drömmer sig bort till där han istället får tid till att njuta och 
koppla av som bastun symboliserar. Även på jobbet konnoteras till avslappnande i och med 
att kontoret är byggt i bastumaterial och med mannen som på ett avslappnat sätt säger 
“business is business, som jag brukar säga”. Reklamfilmen antyder att genom en vinst hos 
Eurojackpot försvinner alla måsten i livet och allting blir avslappnat och kul. Ett av Bindes 
motiv för spelande, drömmen om jackpotvinsten, kommuniceras i filmen genom att beskriva 
Eurojackpot som en möjlighet att vinna stora summor pengar genom att endast satsa 25 
kronor. Filmen konnoterar till känslan av att inte ens fantasin sätter gränser för vad man kan 
göra med vinstpengarna.  
 
Triss - På andra sidan skrapet, Hawaii 
Reklamfilmens tre olika scener innehåller kontraster där det trista vanliga livet byts ut mot 
Hawaii som är en symbol för drömsemestern och för lyx. Det trista livet illustreras av 
instängda miljöer som det mörka trånga köket, bilen och det instängda gymmet. Det 



 

 

kontrasteras med utomhusfrukosten, den nedcabbade bilen och cyklande i öppna landskap i 
fint väder på Hawaii som skapar konnotationer till frihet. Planschen som visas vid 
frukostbordet och Hawaii-kvinnan på instrumentpanelen i bilen konnoterar till att paret 
drömmer om att besöka Hawaii. Mannen säger även till kvinnan att vädret har varit detsamma 
i en månad vilket indikerar att de har varit på Hawaii under en längre period. Det konnoterar 
att de har de ekonomiska möjligheterna för att vara borta länge och möjligen bosatt sig där. I 
reklamfilmen uttalas det aldrig att paret har vunnit men konnotationerna intalar det med hjälp 
av de kontraster som visas i reklamfilmen samt eftersom att triss-skrapande är en symbol för 
spelande i vinst. Kopplingen till just Triss blir stark då man på en trisslott skrapar fram 
summor att vinna medan det i reklamfilmen skrapas fram det alternativa liv vinsten kan leda 
till. På så vis indikeras att trissvinster kan förändra vardagen från ett inrutat Svensson-liv till 
vad man önskar. Motivet drömmen om jackpotvinsten blir därmed uppenbar eftersom 
reklamfilmen illustrerar hur konsumtionsmöjligheterna förändras tack vare en vinst på triss. 
 
Keno - Huset 
På en beskrivande nivå förmedlar reklamfilmen budskapet att man fortfarande har problem 
om man vinner en stor summa pengar. Filmen konnoterar dock starkt till att problemen man 
får som rik egentligen inte är några problem. Vinnande kommuniceras som nyckeln till ett 
exklusivt liv. I filmen konsumerar paret ett flertal produkter som är symboler och skapar 
konnotationer för rikedom och lyx. Tack vare vinnandet på Keno har paret nu möjlighet att 
äta lyxmat som hummer och vaktel, provköra lyxbilar samt resa till både exotiska platser och 
skidorter. Genom att vinna kan man konsumera dyrare produkter och därmed höja sin 
konsumtionsstandard. Det visas aldrig i filmerna att paret är glada över att besöka dessa 
platser eller konsumera lyxprodukter. Dock skapas konnotationer till ett spännande och 
problemfritt liv som många drömmer om. De problem som paret upplever i reklamfilmen 
anses som angenäma och blir en kontrast till de mer seriösa problem som många människor 
har i sin vardag. Problemen som paret stöter på är inte heller specifika för rikedom. Många av 
problem förekommer vanligen även om man inte har vunnit jackpot. Exempelvis blir det inte 
svårare att få upp ett parasoll eller att fälla ned ryggstödet på en solstol efter att ha vunnit en 
jackpotvinst än tidigare. Det illustrerar att problemen blir både mindre och färre när man har 
vunnit. Att paret vunnit på just Keno förmedlas ytterligare genom att paret pratar gotländska. 
Spelformen är förknippad med Gotland och det blir därmed en ytterligare en genomgående 
påminnelse om att paret har vunnit genom att spela Keno. Reklamfilmen förmedlar Bindes 
(2013) motiv drömmen om jackpotvinsten för att uppmana människor till att spela. Enligt 
Binde (2013) utvecklar spelare som drömmer om att bli rika, genom att spela för mindre 
summor, inte sällan en fantasi om hur livet hade varit om de hade mycket pengar. Det 
stämmer väl överens med reklamfilmen där paret på ett drömlikt sätt föreställer sig hur livet 
hade varit om de hade vunnit mycket pengar.  
 
Kaboo 
Filmen förmedlar känslan av att det är häftigt och spännande att spela hos Kaboo. Det mörka 
garaget med lysrör i taket tillsammans med den gangsterliknande äldre mannen med sin stora 
livvakt i kostym skapar konnotationer till den undre världen. Även mannen med svart kostym, 
glasögon och snäcka i örat är symboler för livvakt och underhuggare. Killen som de sannolikt 
har tillfångatagit, då han hålls fast upp och ner, visar inte upp några rädslor när han blir 
förhörd om vad Kaboo är för något. Att han istället svarar irriterat och säkert att Kaboo är 
“Sveriges skönaste nätkasino” antyder att han är oerhört säker på hur bra Kaboo är. Kaboo 
uppfattas i reklamfilmen som en konkurrent till den äldre mannens kriminella verksamhet och 
för att få reda på mer om den nya aktören har han tillfångatagit en av deras spelare. När 
mannen inser att även hans livvakt har börjat spela på Kaboo blir även han själv övertygad om 



 

 

att spela hos dem då man får känslan av att det är mannen som håller i mobiltelefonen där 
Kaboo visas. Klippet avslutas med att gangstern säger “Kaboo - my kind of casino” vilket 
tyder på att en tuff man som gangstern går i god för Kaboo. Spelande konnoteras därmed som 
spänningsfyllt och utmanande. Att utmaningen som spelande medför framhävs i reklamfilmen 
gör att vissa kopplingar till Bindes motiv för spelande som intellektuell utmaning finns. 
Reklamfilmen konnoterar känslan att man kan vinna över de tidigare etablerade spelbolagen 
hos den nya aktören Kaboo. Att reklamfilmen skapar konnotationer för spelande som 
spänningsfyllt innebär att vissa tendenser för spelande som humörförändring också förmedlas.  
 
Leo Vegas – Swipe & Roll 
Reklamfilmen konnoterar till att tuffa, rockiga killar (“kungarna”) spelar hos Leo Vegas. Att 
männen är rockiga och musikaliska symboliseras genom deras bakgrund, skinnjackor, elgitarr 
och en turnébuss. Att de är “kungliga” symboliseras av den hierarki som råder där musikerna 
driver med den underordnade busschauffören som får reparera bussen medan musikerna 
fortsätter spela. Musikerna sitter och drar fingrarna på skärmen vilket sannolikt innebär att de 
spelar Swipe & Roll och vill fortsätta med det. Därför uppmanar de busschauffören att ta lång 
tid på sig vilket konnoterar spelande som något roligt och underhållande. Trots att en så tråkig 
sak som att bussen har gått sönder håller de fortfarande humöret uppe tack vare det spel Leo 
Vegas erbjuder. Det kan kopplas till Bindes motiv om spelande som humörförändring. 
Musiken som spelas konnoteras till kunglighet vilket kan ses som ett genomgående tema för 
reklamfilmen.   
 
Ninja Casino - The dispatch center, part two 
Den centrala konnotationen för reklamfilmen är ninja, som konnoterar och är en ikon/symbol 
för snabbhet och smidighet vilket i detta fall anspelar på att vinstutbetalningarna hos Ninja 
Casino sker på ett sådant sätt. Trots att någon av de två männen vinner på ninja casino när de 
sitter i ett flygplan som färdas snabbt och högt ser Ninja casino till att betalningen sker direkt 
vilket även konnoterar till tillgängligheten som ninja casino erbjuder. Reklamfilmen 
förmedlar också känslan av spänning och seriositet. Personerna i kontrollrummets kläder och 
utseende samt den utrustning som finns i rummet konnoterar till en underrättelsetjänst. När 
männen har vunnit uppgraderas deras trånga platser i ekonomiklass på flyget till första klass 
där de köper champagne vilka båda är konsumtionsvaror som kännetecknar lyx och rikedom. 
Det av Bindes motiv som blir framträdande i filmen är humörsförändring i och med att de två 
männen som tidigare såg uttråkade ut i sina “vanliga flygstolar” ser mycket mer roade ut i 
första klass.  
 
Bingo.com 
Filmen förmedlar känslan av att spelande på bingo.com är socialt och den stämmer väl 
överens med Bindes motiv till spelande som en social belöning. Trots att det talas om en 
jackpottvinst är den inte det primära motivet till spelande som kommuniceras i spelreklamen. 
Trots att man befinner sig på fysiskt olika platser kan man kommunicera med varandra via en 
chatt. Spelande konnoteras som ett sätt att socialisera och i chatten förekommer 
grattishälsningar när kvinnan vinner vilket indikerar att spelarna gläds med varandra som om 
de hade spelats tillsammans. Kvinnan och katten kan också konnoteras till ett indexikala 
tecken för att kvinnan är ensam och bara har sin katt. Även bildtexterna och musiken 
förmedlar en känsla av att spela hos bingo.com leder till gemenskap och glädje tillsammans 
med andra. 
 
 
 



 

 

ATG - Svenska drömmar no.8 
Det framgår inte fullt ut att paret har kunnat uppfylla sin dröm om att bygga ett hus genom en 
V75-vinst eller att de har har vunnit eller spelat över huvud taget. Konnotationerna till att 
paret har kunnat bygga ett hus med hjälp av pengar från V75 är dock starka eftersom ATG 
står bakom reklamfilmen. Även ponnyn Vinnie är en symbol/ikon för ATG och är med från 
början av reklamfilmen och “hjälper paret”. Det framstår på så vis som att Vinnie, som 
symbol för v75, hjälper paret att vinna och sedan bygga huset. Vinnie förtydligar även genom 
filmen vem avsändaren är. Konnotationen blir således att genom v75 kan du uppfylla dina 
drömmar. Bildtexten och rösten i slutet konnoterar också att det är större chans att vinna 
miljoner hos ATG än hos andra aktörer eftersom de har flest miljonvinster. Det framgår inte i 
reklamfilmen att det vinnande paret besitter någon kunskap kring trav. Därmed blir också 
kopplingarna till ett av Bindes motiv för spelande, drömmen om jackpotvinsten, tydlig.  
 
Bet365 - Everywhere 
Det konnoteras i reklamfilmen att genom att spela på Bet365 blir en del av ett slutet sällskap 
som vet mer om spel än vad andra gör. Under reklamfilmen visas personer från alla delar av 
världen och vad tillsynes ser ut att vara i från olika sociala klasser vilket tyder på att Bet365 
har “spanare” överallt och både bred och djup information om spel. Persbrandt säger att de ser 
allt samt att det kontinuerligt visas visuella skärmar och mätare vilket ger intrycket av att de 
bevakar allt inom fotboll likt en underrättelsetjänst. Reklamfilmen kommunicerar budskapet 
att betting inte handlar om tur utan om hur mycket kunskap och information man har. Därmed 
skapar reklamfilmen konnotationer till att det är lättare att vinna hos Bet365 på grund av all 
den kunskap som finns tillgänglig i deras plattform. Reklamfilmen skapar också 
konnotationen att man genom att spela på Bet365 får större upplevelser av både spelandet och 
matcher samt att man kan spela var som helst och när som helst. Spelande framställs som 
något socialt där man både spelar, analyserar och vinner tillsammans. Mikael Persbrandt är i 
Sverige en ikon för manlighet och spänning vilket stämmer väl överens med den bild som 
reklamfilmen förmedlar genom att främst visa män i reklamfilmen och på det spänningsfyllda 
sätt med hjälp av musik och korta sekvenser som reklamfilmen är uppbyggd. Motivet av 
spelande som intellektuell utmaning är ständigt närvarande i reklamfilmen. Binde (2013) 
menar att intellektuell utmaning som motiv grundar sig i att vinnande inte ses som tur utan 
som ett resultat av sitt kunnande. Reklamfilmen är också fylld med symboler som biljardbord, 
barmiljö samt att Persbrandt ständigt säger “vi” vilket kan konnoteras till gemenskap. I och 
med den starka kopplingen till gemenskap som reklamfilmen förmedlar blir även Bindes 
motiv för spelande som social belöning tydlig i reklamfilmen.  
 
Stryktipset - Hairdresser 
Reklamfilmen skapar konnotationer genom att på ett humoristiskt sätt driva med svenska 
fotbollssupportrars fäbless för den brittiska kulturen och för subkulturen brittiska 
fotbollssupportrar. En svensk som besöker Storbritannien för att se på fotboll blir inte per 
automatik medlem i den brittiska subkulturen fotbollssupporters. Istället skapas en alternativ 
subkultur för svenskar som aspirerar på den brittiska subkulturen. I filmen visas varken 
spelande eller vinnande men den konnoterar att genom att spela på stryktipset blir man en del 
av den fotbollsälskande “svengelska” kulturen. Konnotationerna förstärks genom tecken som 
representerar den brittiska kulturen. Exempelvis är den röda dubbeldäckaren och den brittiska 
flaggan ikoner för Storbritannien. Reklamfilmen upplevs anspela på Bindes motiv för 
spelande som social belöning. Binde (2013) påstår att spelande kan skapa en sociokulturell 
miljö som attraherar människor. På så vis har stryktipset blivit ett sätt att närma sig den 
brittiska fotbollskulturen på samma sätt som att personen i reklamfilmen går till frisören i 
Storbritannien för att få en mer brittisk frisyr.  



 

 

 
Bethard 1 
Ibrahimovic och Mrsic är ikoner för machomän och ses som tuffa typer. Det uppstår därför en 
humoristisk kontrast i reklamfilmen. De två männen, tatueringsstudion, elgitarrmusiken 
konnoteras som häftigt och macho medan delfintatueringen och att männen uttrycker sig i 
termer av “gulliga delfiner” och “skitsöta kaninjävlar” ses som mesigt. I reklamfilmen får 
man därmed se mjuka sidor av både Ibrahimovic och Mrsic som skiljer sig mot den hårda sida 
de vanligtvis visar upp offentligt. Det konnoteras att man får se deras privata sida där de är 
mjuka och snälla men att “när det väl gäller”, när Mrsic ska spela en roll eller när Ibrahimovic 
ska spela en match är de vinnare och går inför det stenhårt. Bethard överför i reklamfilmen 
detta budskap på spelande. Filmen skapar känslan av att man kan vara mjuk och snäll, men 
när det kommer till spelande ska man “spela hårt”. Att vinnare vågar mer och spelbolagets 
namn Bethard kan också konnoteras som en uppmaning till spelare att ta högre risker och att 
våga lite mer. Filmen skapar egentligen inga konnotationer till konsumtion annat än 
uppmaningen till att våga spela. Bethard framhäver genom reklamfilmen sina spelare som 
vinnare vilket kan skapa ett öka självförtroende hos spelarna. Enligt Binde (2013) är ett ökat 
självförtroende en del av motivet för spelande som social belöning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


	1 Inledning
	1.1 Spel och lotteri i Sverige
	1.2 Spelreklam
	1.3 Problemdiskussion
	1.4 Syfte
	1.5 Forskningsfrågor
	1.6 Forskning om spelreklam
	1.7 Forskning om motiv för spelande
	1.8 Forskning om spelkultur

	2  Teori
	2.1 Consumer culture theory
	2.2 Representationer
	2.3 Semiotik
	2.3.1 Teckenkategorier
	2.3.2 Denotation och konnotation

	2.4 Baumans konsumtionssamhälle

	3  Metod
	3.1 Litteratursökning
	3.2 Urval och urvalskriterier
	3.3 Empiriskt material
	3.4 Databearbetning och analysmetod
	3.5 Metoddiskussion
	3.5.1 Tillförlitlighet och överförbarhet


	4  Resultat och analys
	4.1 Lotteri – Drömmen om livsförändring
	4.1.1 Postkodslotteriet - Motorcykeln
	4.1.2  Eurojackpot – Bastun
	4.1.3 Triss – På andra sidan skrapet, Hawaii
	4.1.4 Keno – Huset

	4.2 Kasino – Bli fri från tristess
	4.2.1 Kaboo
	4.2.2 Leo Vegas – Swipe & roll
	4.2.3 Ninja Casino – The dispatch center, part two
	4.2.4 Bingo.com

	4.3 Betting – Den manliga spelformen
	4.3.1 Atg – Svenska drömmar no. 8
	4.3.2 Bet365 – Everywhere
	4.3.3 Stryktipset – hairdresser
	4.3.4 Bethard 1

	4.4 Vad är måttfullt?
	4.5 Vad säljer spelbolagen?

	5  Slutsatser
	5.1 Implikationer och förslag till vidare forskning

	6  Referenser

