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Den senaste tiden har det skett en markant ökning av spelreklam. Detta har skett trots de nya 

lagar som har tillkommit, i politiska ambitioner om att minska denna typ av 

marknadskommunikation. Nya studier visar att siffrorna för spelberoende individer ökar och 

att spelreklam påverkar personer med ett befintligt beroende avsevärt. Detta sker i takt med 

att spelreklam nu är den kategori som är ledande i reklambranschen. I och med denna 

förändring, har spelberoende och spelreklam blivit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten i dag. 

Därför föll det sig naturligt att undersöka vilka kommunikativa strategier som tre av Sveriges 

största spelbolag använder i sina reklamfilmer. De spelbolag som studeras är Nano Casino, 

Leo Vegas och Snabbare. Studien syftar till att skapa en förståelse för hur spelbolag utformar 

sina reklamfilmer genom kommunikativa strategier, som är avsedda att leda till konsumtion. 

För att genomföra studien har MCDA använts som metod och teori. Med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen läggs det fokus på de språkliga och visuella valen för att även se dolda 

budskap i materialet. Ur innehållet i reklamfilmerna har det också kunnat urskiljas tre 

diskursiva tematiseringar. Dessa diskursiva tematiseringar är: spelreklam som något 

engagerande, tittaren som spelkonsument och den typiska spelaren. Analysresultatet i studien 

visar på dolda budskap som handlar om spelbolagens syn på dem själva som bolag och deras 

syn på sina konsumenter. 
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During the last years it has been a significant increase of commercial production of gambling 

advertising. Regardless the new laws that has been a new element in politicians’ ambitions in 

order to reduce this type of communication in marketing. New studies present numbers that 

gambling addiction are continuously enhancing, and gambling commercials affect persons 

extensively. These increasing numbers of commercials are the head category within the 

gambling industry. In purpose of today’s gambling addiction, gambling commercials and the 

accurate society debate, it became natural to examine communicative strategies that three of 

Sweden´s biggest gambling companies are using in their commercials. The main object of 

study is Nano Casino, Leo Vegas and Snabbare. The study aims to create an understanding 

how gambling companies exhibits commercials through strategies that is meant to lead to 

consumption. The study is based on MCDA that also is implemented as the method and 

theory. Through the multimodal critical discourse analysis, the focus is primarily on the 

linguistic and visual choices in order to see hidden messages and strategies in the material. 

Based on the content in the gambling commercials we have distinguished three discursive 

themes. These discursive themes originated from specific pieces that was identified in the 

analyzed material; commercials as something engaging, the viewer as a game consumer and 

the typical gambler. Furthermore, the analysis result shows hidden messages that is about 

gambling companies perspective and their vision of their consumers.   

 

 

 

  

JÖNKÖPING UNIVERSITY   

School of Education and Communication 

 

 

Media and Communication studies C 

Bachelor thesis 15 credits 

Autumn 2019  

ABSTRACT 

Authors: 

Title: 

Underrubrik: 

Matilda Danielsson and Felicia Hammarberg 

“Royal tension and faster bonus”  

A multimodal critical discourse analysis of three gambling companies 

approach to consumers in commercials 

Language:              Swedish 

Pages:                    55 

 

Keywords: MCDA, gambling, gambling addiction, commercials, society responsibility, gambling 

measures, ethical approach, discourse, thematisation 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .......................................................................................................................................... 1 

1.1. BAKGRUND ................................................................................................................................................... 2 

1.1.1. Kommersialisering i svensk television ........................................................................................... 2 

1.1.2. Yttrandefrihet och reklam ................................................................................................................. 3 

1.1.3. Forskning om spelreklam ................................................................................................................. 3 

1.2. ANSVARSTAGANDE I SPELINDUSTRIN .......................................................................................................... 4 

2. STUDIEOBJEKT .................................................................................................................................. 6 

2.1. NANO CASINO .............................................................................................................................................. 6 

2.2. LEO VEGAS................................................................................................................................................... 6 

2.3. SNABBARE .................................................................................................................................................... 7 

2.4. SPELBOLAGENS UTTALADE ANSVARSTAGANDE .......................................................................................... 7 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................. 8 

3.1. PROBLEMFORMULERING .............................................................................................................................. 8 

3.2. SYFTE ........................................................................................................................................................... 8 

4. TIDIGARE FORSKNING.................................................................................................................... 10 

4.1. SPELREKLAM OCH DESS PÅVERKAN .......................................................................................................... 10 

4.2. REKLAMMARKNADEN OCH ETIK .................................................................................................................. 11 

4.3. KÄNDISMARKNADSFÖRING ......................................................................................................................... 12 

4.4. VÅRT BIDRAG .............................................................................................................................................. 13 

5. TEORETISKT RAMVERK ................................................................................................................. 14 

5.1. MULTIMODAL KRITISK DISKURSANALYS SOM TEORI .................................................................................. 14 

5.1.1. Diskurser ........................................................................................................................................... 15 

6. MATERIAL OCH METOD .................................................................................................................. 16 

6.1. MATERIAL ................................................................................................................................................... 16 

6.1.1. Insamlingsmetod ............................................................................................................................. 17 

6.1.2. Multimodal kritisk diskursanalys som metod ............................................................................... 17 

6.2. ANALYSSCHEMA ......................................................................................................................................... 18 

6.3. BEGREPP .................................................................................................................................................... 20 

6.3.1. Lexikala val ....................................................................................................................................... 20 

6.3.2. Implicita meddelanden.................................................................................................................... 20 

6.3.3. Karaktärer ......................................................................................................................................... 21 

6.3.4. Scenmiljö och färger ....................................................................................................................... 21 

6.3.5. Kroppsspråk ..................................................................................................................................... 22 



6.4. METODKRITIK ............................................................................................................................................. 22 

6.7. REFLEKTION ÖVER INSAMLINGSMETODEN ................................................................................................. 23 

7. ANALYS ............................................................................................................................................. 24 

7.1. SPELREKLAM SOM NÅGOT ENGAGERANDE ................................................................................................ 24 

7.2. TITTAREN SOM SPELKONSUMENT .............................................................................................................. 28 

7.3. DEN TYPISKA SPELAREN ............................................................................................................................ 34 

8. RESULTAT ........................................................................................................................................ 39 

8.1. TEMATISERING AV SPELREKLAM ................................................................................................................ 39 

8.2. ANSVARSTAGANDE I REKLAMFILMERNA..................................................................................................... 40 

9. SLUTDISKUSSION ............................................................................................................................ 43 

9.1. BUDSKAP I REKLAMFILMERNA .................................................................................................................... 43 

9.2. ETIK OCH SAMHÄLLSANSVAR ..................................................................................................................... 44 

9.1. VIDARE STUDIER......................................................................................................................................... 47 

REFERENSLISTA.................................................................................................................................. 48 

BILAGA 1. ........................................................................................................................................................... 54 

  



1 

 

1. Inledning 

 

Varje år läggs det enorma summor pengar på reklam. Enligt ny forskning (Svt, 2019) framgår 

det att spelreklam nu utgör en oroväckande stor andel av reklammarknaden i jämförelse med 

exempelvis livsmedel och bilar, som tidigare har synts mer i reklamsammanhang. År 2018 

investerade de svenska spelbolagen 7,4 miljarder på spelreklam, vilket är en ökning i 

jämförelse med tidigare år (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Spelreklam utgör en stor del av 

samhällsdebatten i dag. Ardalan Shekarabi, civilminister och jurist, från Socialdemokraterna, 

diskuterade problemet under våren 2019 (Aftonbladet, 2019). Enligt Shekarabi handlar 

debatten om att skydda Sveriges konsumenter från aggressiv spelreklam som kan ge 

förödande konsekvenser (ibid). Åtgärder för detta har införts, där ett exempel är att 

spelmarknadsutredningen i juni 2018 fick i uppdrag av regeringen att komma fram till nya 

regler för marknadsföringen av spel. Huruvida åtgärderna har hjälpt eller inte, ska enligt 

Regeringen redovisas senast 31 oktober 2020 (Regeringen, 2019).  

 

I linje med denna samhällsdebatt, fördes tankarna till att påbörja denna studie om spelreklam 

och etik. Trots nya lagregleringar finns det ett flertal företag som inte tar hänsyn till dessa, 

utan lyckas komma runt regleringen (Breakit, 2019). Detta blev starten till denna studie, som 

kommer undersöka hur spelreklam kan vara en bidragande faktor till att spelproblematiken 

fortsätter i negativ riktning. Vi kommer att titta på hur spelbolagen utformar sin 

marknadskommunikation och speciellt iaktta språkanvändningen och visuella tecknen, för att 

få en bild över kommunikativa strategier och spelbolagens etiska handlande gentemot 

konsumenten. Studien kommer att uppmärksamma problematiken kring spelreklam eftersom 

det är ett stort samhällsproblem. Räknat bara i Sverige har 340 000 personer någon form 

spelproblematik (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Vi hoppas på att kunna skapa en större 

förståelse kring hur spelreklam är utformad för att locka konsumenter och hur företagen 

arbetar med sitt samhällsansvar i frågan. 
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1.1. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras den bakgrund som studien utgår ifrån. Det som beskrivs nedan är 

en ingång till att förstå forskningsämnet och den bakomliggande historien till reklam.  

 

 

1.1.1. Kommersialisering i svensk television 

 

Den svenska televisionen har under den senaste tiden drivits av stora förändringar vad gäller 

lagstiftning av det svenska tv-monopolet och teknikutvecklingen. För drygt 30 år sedan 

avskaffades tv-monopolet i Sverige, vilket ledde till att tv-kanaler fick börja bestämma över 

sitt innehåll mer självständigt än förr (Strömbäck, 2010:15). Televisionen i Sverige styrdes till 

en början av det svenska tv-monopolet som endast bestod av två tv-kanaler från public service 

(Olsson, 2007). Eftersom teknikutvecklingen under denna tid gick hastigt fram och utbyggnad 

av kabel-tv började ta fart, var det mycket som talade för att tv-monopolet skulle avskaffas, 

fastän det fanns många röster mot förslaget. År 1987, efter en rad politiska debatter och trots 

stort motstånd från främst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, avskaffades det svenska tv-

monopolet och TV3 var den första kommersiella kanalen som började sända sina tv-program 

till Sverige, från London (Strömbäck, 2010:15).  

  

Tätt inpå att tv-kanalerna fick möjlighet att påverka sitt utbud mer fritt efter avskaffandet av 

tv-monopolet, ökade också kommersialiseringen av medielandskapet. Nu för tiden kommer 

annonseringen främst från företag som är kommersiella och mycket reklam utgår från 

ekonomisk vinning. Utgångspunkten i kanaler som är kommersiella och finansierar sina 

intäkter med hjälp av annonser är att de fokuserar på den kommersiella logiken. Denna går 

tätt ihop med begreppet om de kommersiella mediernas förhoppning om ekonomisk vinning. I 

stor utsträckning handlar det om att försöka nå ut till en så stor målgrupp som möjligt till 

lägsta möjliga kostnad (Rankka, 2010:17–18). Strömbäck (2010:23) hävdar att utvecklingen 

av de kommersiella kanalerna har varit positiv i den mån att det blir enklare för kanalerna att 

finansiera sig (ibid). Detta gör han utan att benämna problematiken om etik som många 

gånger kommer med reklam. 
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1.1.2. Yttrandefrihet och reklam 

 

Yttrandefrihetsgrundlagen är en lag som verkar för att skydda den rådande demokratin i 

Sverige. Den innebär att såväl privatpersoner som medier har rätt att uttrycka sig fritt på ett 

sätt som inte syftar till att kränka eller förtala personer eller folkgrupper (Riksdagen, 2019). 

Många påstår att de vill ha ett samhälle utan någon som helst reklam, vilket dock skulle 

innebära inskränkningar på yttrandefrihetsgrundlagen och inte minst på demokratin. Med 

detta i åtanke finns det å ena sidan en del aspekter att tänka på när förslag om att ta bort all 

reklam läggs fram, samtidigt som det å andra sidan går att titta på kärnproblemet om vad för 

reklam som företag vill uppvisa gentemot sina målgrupper (Rankka, 2010:72).  

 

 

1.1.3. Forskning om spelreklam  

 

Resultatet från Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa, visar att 60 procent som 

spelar på spelautomater eller kasinospel varje månad upplever problematik i relation till 

spelande. Det har skett en markant ökning av spelande med pengar från 2015 tills nu. 

Närmare bestämt har det skett en fördubbling av onlinespel sedan 2015, enligt Swelogs 

befolkningsundersökning (Swelogs, 2018). När den nya lagen om spelreklam 1 januari 2019 

trädde i kraft, lade Reklamombudsmannen sig i ärendet för att ta fram tydliga riktlinjer kring 

etik inom reklam. Detta innebär att det måste göras en säkerställning av reklamen som 

produceras som sedan följs upp (Reklamombudsmannen, 2018). Spelbolagen investerade 

omkring 7,4 miljarder kronor i spelreklam år 2018. Detta är en ökning med 1,9 miljarder 

kronor från föregående år (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Spelreklam har dessutom kommit 

att bli vanligare att skåda än reklam för livsmedel och bilar, som tidigare tillsammans utgjorde 

stora kategorier inom reklamproduktion. Livsmedel och bilar utgör ungefär 5 procent vardera 

av reklamen, som är de näst största kategorierna (Svt, 2019). Fastän spelare hävdar att de inte 

påverkas av spelreklam, finns det forskning som visar att spelreklam förvärrar en persons 

spelande avsevärt. Spelreklam väcker känslor och ohanterliga impulser för personer som lider 

av beroendesjukdomen eller har ett missbruk (Läkartidningen, 2018). Aktuell forskning tyder 

dessutom på att antalet spelmissbrukare har fördubblats under de senaste tio åren (2019b). I 

dag är det främst personer från 18 till 87 år som har en osund relation till spel. Det är 

dessutom första gången som kvinnor utgör närmare 64 procent av denna målgrupp. 

Spelproblematiken för män är ungefär densamma som det varit under alla år (ibid). 
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Många organisationer använder kända personer i sin marknadsföring, för att kändisen ofta har 

större inverkan på sin målgrupp jämfört med organisationen själv. Celebriteter, som de också 

kallas, känner ofta till sin egen målgrupp och hur dessa kommer påverkas av en viss typ av 

reklam (Rågsjö Thorell, 2016; Lapidus, 2015). Lopez Gonzales, Estevez och Griffiths (2017) 

menar att det finns en mängd olika strategier som ligger bakom utformningen av spelreklam 

för betting och casino. Ett exempel på en strategi för en sådan reklam är 

kändismarknadsföring. De strategier som används, uppmuntrar konsumenter till att spela mer 

och det injiceras även en känsla av spel med pengar är helt riskfritt. Spelaren ska känna att det 

är enkelt, smidigt och att hen har kontroll över spelandet. Denne person vet också om att den 

har möjligheter att vinna stort, även om personen tidigare gått med förluster. Spelreklamens 

taktik är att lura individens hjärna och styra över spelarens känslospektra (ibid). Mcmullan 

och Miller (2009) menar i linje med Gonzales, Estevez och Griffiths (2017) att strategier som 

uppvisas i spelreklam ofta går emot det ansvar som staten har över människor. Reklam för 

spel och pengar visas därmed på ett oetiskt sätt. Vidare visar en rad studier att individer med 

spelproblem har större förmåga att uppmärksamma spelreklam till skillnad från personer som 

inte spelar. Detta har att göra med att personer som spelar sen tidigare är mer mottagliga för 

den reklam som uppvisas. De är mer involverade i branschen än personer som inte spelar 

(Clemens et al. 2017:2).  

 

 

1.2. Ansvarstagande i spelindustrin 
 

Enligt svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring, ska marknadsföringen för spel 

innehålla korrekt fakta, inte vara missvisande eller påträngande (Svenska spelbranschens 

riktlinjer för marknadsföring, 2019:1–6). Marknadsföring som är riktad till konsumenter 

måste vara sunt utformad och får inte heller rikta sig till personer under 18 år (Sveriges 

Riksdag, 2019). Spel som marknadsförs uppvisas däremot ofta på ett underhållande sätt. Det 

är tydligt att det är viktigt för spelföretaget att bevara konsumenternas lojalitet och förtroende 

(Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring, 2019:1–6). Konsumenten får inte 

uppmanas av spelbolag att spela på ett överdrivet och oaktsamt sätt. En grund för att 

spelbolag får fortsätta med spelreklam är främst att de tar sitt ansvar och marknadsför på ett 

etiskt sätt (ibid). 
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Att spelreklam ska vara mer etiskt utformad, är något som spelindustrin den senaste tiden 

vidtagit åtgärder för, eftersom fler bolag nu har börjat visa sitt ansvar för konsumenterna. 

Däremot finns det mycket som tyder på att det utlovade arbetet inte är tillräckligt. Yani-de-

Soriano et al. (2012:1-2) förklarar att, oavsett om industrin tar till medel för att skapa en trygg 

miljö för kunderna, kommer spelandet fortfarande kvarstå som ett problem för en stor del av 

de som redan har börjat spela eller ska börja spela. Cai et al. (2011:468) försvarar dock detta 

uttalande med att spelbolag har börjat införa spelåtgärder för konsumenternas spelande. 

Spelbolag säger motsägelsefullt att de vill minimera de negativa effekterna som kan 

uppkomma såsom missbruk och beroende (ibid). För att skydda spelare mot ett ohälsosamt 

spelande har den nya spellagen krävt att alla spelbolag med licens ska ta ett större ansvar och 

införa tre centrala spelåtgärder (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Dessa tre spelåtgärder är 

spelpaus, spelgränser och självtest. Det är enligt spellagen obligatoriskt att logotyperna för 

dessa spelåtgärder ska visas längst upp på spelbolagens webbplatser. Åtgärderna ska visas i 

ett låst fält som hela tiden ska vara synligt när någon surfar och scrollar upp och ner på 

webbplatsen (Folkhälsomyndigheten, 2019b).  

 

Spelåtgärderna är menade att fungera som ett skydd för konsumenten. Detta både för nya och 

rutinerade spelare. Åtgärderna verkar för att stoppa de individer som drabbats av 

spelproblematik, innan spelandet går överstyr (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Spelpaus är en 

åtgärd som innebär en avstängning från alla spel under en egen vald period. Spelpaus erbjuder 

avstängning från en månad, tre månader, sex månader eller tillsvidare. Den spelpaus som görs 

inkluderar både spel i butik, online, på bana, Casino Cosmopol och Vegas-automater. En 

avstängning som gjorts ska inte kunna ändras eller avbrytas i förväg utan personen som gjort 

avstängningen måste vänta ut tiden som denne registrerat sig på (ibid). Spelgräns innebär att 

alla spelbolag med svensk spellicens behöver sätta in en form av insättningsgräns till alla nya 

och äldre kunder (Svensklicens, 2019). Spelgräns är, enkelt uttryckt, en överföring eller 

insättning där spelaren själv anger ett önskat belopp som denne vill spela med. Denna gräns 

anger hur mycket pengar som kan föras över från ett bankkonto till ett spelkonto under en 

specifik tidsperiod (ibid). Självtest innebär att en person som spelar, har möjlighet att göra ett 

test för att utreda om denne person har något beroende eller en problematisk relation till spel. 

Självtest är ett sätt för att testa en spelande persons spelvanor i form av nio enkla frågor och 

resultatet kommer omgående efter den sista frågan (Stödlinjen, 2019). Spelpaus drivs på 

uppdrag av Spelinspektionen som är en myndighet (Spelpaus, 2019). I liknande former drivs 

självtest av Stödlinjen, som i sin tur drivs av socialdepartementet (Stödlinjen, 2019). 
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2. Studieobjekt 

 

De spelbolag som verkar som studieobjekt är: Nano Casino, Leo Vegas och Snabbare. Alla 

tre spelbolag befinner sig på den svenska marknaden. Nedan förklaras varje bolag. Slutligen 

görs en utvärdering av det ansvarstagande som spelbolagen säger sig ta för den spelberoende 

individen. 

 

 

2.1. Nano Casino 

 

År 2019 lanserades det nya spelbolaget Nano Casino, som är ett svenskt spelbolag registrerat 

på Malta. Nano Casino drivs av Viral interactive limited och grundarna till detta bolag är 

Global gaming, som även låg bakom ett tidigare spelbolag vid namn Ninja Casino. Viral 

interactive limited är reglerat av Malta gaming authority, MGA (Nano, 2019). Anledningen 

till varför Nano Casino uppkom, handlade i synnerhet om att Ninja casino tvingades stänga 

ner på grund av de nya lagregleringarna och den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 

januari 2019 (Svensknätcasino, 2019). I samband med att Nano Casino uppkom, startades ett 

samarbete mellan Global Gaming och Finnplay. Samarbetet ska ha påverkat Nano casino 

positivt ur flera synvinklar. Nano Casino säger sig vara ett spelbolag som ska ge glädje till 

spelaren och skapa en avkopplande spänning med nya och roliga upplevelser (Nano Casino, 

2019). 

 

 

2.2. Leo Vegas 

 

Leo Vegas Gaming grundades av två svenskar i Malta, år 2012. Spelbolaget har i dag över 

300 personer anställda. Huvudkontoret ligger på Malta och hade till en början enbart 

spellicenser från Malta Gaming Authority (MGA) och UK Gambling Commission. Grundarna 

av Leo Vegas ligger även bakom det nystartade spelbolaget GoGo casino. Leo Vegas sägs ha 

Sveriges mest omfattande mobilcasino (Casinofeber, 2019a). Leo Vegas som varumärke blir 

starkare för varje år och i mars år 2016 blev spelbolaget värderat till 3 miljarder kronor på 

Stockholmsbörsen. Sedan år 2012 fram till nutid har Leo Vegas vunnit en mängd olika priser 
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(Casinobonus, 2019). Enligt spelbolaget själva, anser de sig stå för underhållning som är 

kunglig samt att de erbjuder en mäktig spelupplevelse hela dygnet (Leo Vegas, 2019).        

 

 

2.3. Snabbare  

 

Snabbare grundades år 2017 på Malta och drivs av Snabbare Ltd, ett maltesiskt bolag, men 

tillhör de svenska spelbolagen eftersom bolaget är licensierad av svenska Spelinspektionen. 

Bolaget framstår som okomplicerat och framförallt snabbt, till skillnad från andra spelbolag, 

eftersom de erbjuder spelare att sätta in och ta ut pengar utan att skriva upp sig på hemsidan. 

De personer som spelar på Snabbare behöver inte skatta på vinstsumman i Sverige, med tanke 

på att de drivs av ett maltesiskt bolag. Det erbjuds ingen välkomstbonus hos Snabbare men 

däremot erbjuds ”free spins” kontinuerligt till spelaren. Snabbare beskriver sig själva som ett 

bolag som skapat ett nytt och smidigt sätt för registrering, med målet om att deras tjänst ska 

vara mycket snabb (Snabbare, 2019).   

 

 

2.4. Spelbolagens uttalade ansvarstagande  

 

Nano Casino uttrycker sitt ansvarstagande på sin hemsida genom en flik som heter 

“ansvarsfullt spelande” där de har tagit fram en text som syftar till att hjälpa den spelberoende 

individen. Det finns också hänvisningar till stödorganisationer för vidare hjälp (Nano Casino, 

2019). Leo Vegas har en liknande länk på sin hemsida. Webbplatsbesökaren kan från denna 

gå vidare till Leo Safe Play där det finns vidare information om hur det går att minimera 

risken om att hamna i ett spelberoende, med hjälp av olika åtgärder (Leo Vegas, 2019). 

Snabbare har likväl en länk som handlar om ansvarstagande, där det är meningen att individen 

ska klicka för att komma till mer information om ansvarsfullt spelande (Snabbare Casino, 

2019).  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

I detta kapitel beskrivs studiens problemformulering, syftet och de frågeställningar som ligger 

till grund för materialet. Anledningen till varför det finns en poäng i att undersöka det 

rådande samhällsproblemet inom spelreklam förklaras också löpande. 

 

 

3.1. Problemformulering 

 

I dagens samhälle är spelreklam inte något som går att förbise. Många personer påstår sig inte 

bli påverkade av reklam som spelbolagen sänder ut, men forskning visar att detta uttalande 

inte stämmer. En spelberoende individ påverkas i högre grad än vad den tror (Läkartidningen, 

2018). Detta leder till allvarliga konsekvenser på både individnivå men också på samhällsnivå 

med tanke på att det är vanligt att en person som spelar med pengar blir skuldsatt och inleder 

ett missbruk av spel. Trots nya lagar och regleringar i Sverige den senaste tiden, har inte 

problematiken kring spelreklam och dess konsekvenser minskat. Det har snarare blivit motsatt 

effekt (Folkhälsomyndigheten, 2019). Det hela blir motsägelsefullt eftersom de nya lagarna 

och regleringarna togs fram för att skapa en tryggare värld för spelberoende individer. Med 

tanke på den mängd spelreklam som uppvisas i dag, vill vi problematisera det faktum att 

spelbolagen skapar en otrygg miljö för konsumenten. Eftersom det skiljer sig i hur 

konsumenten målas upp i de olika reklamfilmerna och att genrerna för reklamfilmerna är 

olika, hoppas vi att studien bidrar till en större förståelse för den diskurs som spelreklam 

befinner sig inom. Olika medietexter kan finnas i samma diskurs, även om de som skiljer sig i 

sin nisch (Hansen & Machin, 2013:159–162). 

 

 

3.2. Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka ansvarstagandet i de kommunikativa strategier som 

spelbolagen använder för att nå sina målgrupper, som är menade att bidra till konsumtion. 
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3.2.1. Frågeställningar  

 

• Vilka kommunikativa strategier används i reklamfilmerna för att öka 

spelkonsumtionen och vilka budskap sänds ut i samband med detta?  

 

• Hur uppvisas spelbolagens ansvarstagande i reklamfilmerna?  
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4. Tidigare forskning 

 

Här presenteras relevant forskning kring spelreklam. Detta kapitel är väsentligt för att 

framhäva den argumentation som sedan förs, samt för den forskningslucka som denna studie 

ämnar fylla med ny vetskap. Den tidigare forskningen behandlar främst reklamens påverkan 

på individen. Det finns en begränsad forskning inom etik och marknadskommunikation, likväl 

som det finns en del forskning om kändismarknadsföring. Denna studie syftar till att förse 

forskningsfältet med ny kunskap om spelbolags ansvarstagande i sin 

marknadskommunikation. 

  

 

4.1. Spelreklam och dess påverkan 

 

I Storbritannien utförde Griffiths (2005) en studie för att studera om det fanns en likhet 

mellan spelreklam och spelproblem. Resultatet av undersökningen visade att spelreklam kan 

leda till spelproblematik och spelberoende. Spelreklam skulle kunna ses som en bidragande 

faktor till de folkhälsoproblem som uppstår i samband med spelreklamens negativa effekter 

på människan. Resultatet uppvisar dessutom att det har skett en utveckling under de senaste 

tio åren. En anmärkningsvärd punkt, är att spelreklam når fler målgrupper i dag i jämförelse 

med vad det gjorde för några år sedan. Ett annat anmärkningsvärt utfall i studien, är att 

forskaren kommit fram till att spelbolag bör vara ärliga och anständiga vad gäller deras 

marknadskommunikation, om marknadsföringen ska fungera långsiktigt. De behöver också 

hålla sig inom regleringarna som finns för marknadskommunikation (Griffiths, 2005). Hörnle, 

Schmidt-Kessen, Littler och Padumadasa (2019) har studerat detta och identifierat problem 

som enligt forskarna är orsakade på grund av digitaliseringen och teknikens framväxt. 

Resultatet i deras studie handlar om att reklam i många fall är felplacerat och tolkas som 

användarskapat innehåll, i stället för reklam. Fastän det finns lagregleringar om hur en annons 

på internet ska vara utformad för att inte vara vilseledande i sin marknadsföring, kan det vara 

svårt att se om det handlar om en annons eller bara information på en webbplats. Det blir 

därmed svårt att se skillnad på vad som faktiskt är reklam och inte. Ytterligare ett problem 

som upptäcktes i studien, handlade om att spelbolag riktar sin reklam till personer som redan 

lider av en spelproblematik. Målgruppen för den reklam som många spelbolag i dag 

producerar, är alltså spelberoende individer (ibid). 
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I linje med detta, har Thomas, Lewis, McLeod och Haycock (2012) undersökt hur 

privatpersoner i Australien reagerar på marknadsföring som kommer från spelbolag. Studien 

gjordes på 100 vuxna personer som själva har ägnat sig åt någon form av spel, under året 

dessförinnan. Undersökningen gick ut på att titta på hur privatpersoner både föreställer sig 

och reagerar på marknadsföringsstrategier från spelbolag. Resultatet visade att de som deltagit 

i studien var oroliga för reklamen om spel som de utsattes för. De förklarade också att de 

utsattes för en så stor mängd spelreklam från olika bolag, att det kändes obehagligt. 

Ytterligare en synpunkt som deltagarna hade, var att det kändes som att reklamen var riktad 

mot dem, alltså att företagen försöker fånga mottagarens intresse genom att se mottagaren 

som en användare av deras tjänst (ibid).  

 

I Bindes och Romilds studie (2018) framgår det att personer som har spelproblem har svårare 

att stå emot impulser som uppkommer i samband med spelreklam. En anledning till att många 

personer har svårare att motstå denna typ av reklam, är främst för att spelbolagen riktar sig till 

en specifik målgrupp och exempelvis skickar direktmeddelanden och gåvor till konsumenten. 

Kommunikationen som sker mellan spelbolag och personer med spelproblematik, har kommit 

att bli personlig. Den senaste tiden har spelbolag börjat involvera personen mer via sin 

reklam. En slutsats av Bindes och Romlids studie är att marknadskommunikation för spel i 

olika former, har en oroväckande negativ inverkan på främst den spelberoende individen 

(ibid).  

 

 

4.2. Reklammarknaden och etik 

 

Reklammarknaden är på många sätt under ständig förändring. Det problem som dock består, 

handlar om etik. Därför genomförde Schauster (2018) en netnografisk fallstudie och en 

intervjustudie på 90 yrkesverksamma personer inom reklambranschen. Schauster ville ta reda 

på hur uppfattningen kring etik och ekonomiska utmaningar ser ut hos personer som arbetar 

med reklam (2018). Intervjupersonerna satt i par och diskuterade frågor som handlade om 

uppfattningar om reklametik, utmaningar inom organisationer och hur sambandet mellan 

dessa två tycks vara. Resultaten i studien tyder på att ekonomi kan påverka hur en 

yrkesverksam person inom reklam ser på etik, när exempelvis en skadlig produkt är med i 
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marknadskommunikationen. Fawkes (2012) har också undersökt detta problem genom att titta 

på avsaknaden av ett etiskt ramverk i reklambranschen. Det som framgick i denna studie är att 

personer inom reklambranschen, antingen står på samhällets eller kundens sida. Det finns 

enligt Fawkes ingen gemensam åsikt om vad som är etiskt och inte, inom 

marknadskommunikation (2012). Denna studie har dessutom kommit fram till att 

organisationer kan skapa en större självmedvetenhet om sin etik, genom att börja tänka 

långsiktig (ibid). 

 

 

Black och Ramsay (2003) har utfört en studie där de undersöker huruvida spelreklam är 

uppbyggt och hur produkter marknadsförs. Likt Fawkes (2012) ser Black och Ramsay en 

tydlig problematik i att företag inte agerar klara riktlinjer (2003). Deras studie visar att 

spelbolag inte tar det ansvar och etiska ställningstagande som krävs för att konsumenterna ska 

kunna känna sig trygga. Spelbolag har ett socialt ansvar gentemot konsumenten och forskarna 

menar att spelreklam som lockar till spel med pengar, inte får vara felaktig eller vilseledande 

på något sätt. Resultatet pekar på att det krävs en stor förändring i spelindustrin för att 

spelreklam ska bli mer etisk och för att spelbolagen ska ta det ansvar som faktiskt krävs 

(Black & Ramsay, 2003).  

 

 

 

4.3. Kändismarknadsföring 

 

Wang och Scheibaum (2018) har studerat trovärdigheten i marknadsföringen när en känd 

person representerar ett varumärke. Forskarna utförde studien med hjälp av en 

trovärdighetsteori, source-credibility theory, för att se om varumärkesinställningen för 

konsumenterna blev positiv. Resultatet i studien visade att en känd person i marknadsföringen 

gjorde att trovärdigheten för organisationen ökade. Ett annat intressant utfall av studien är att 

kändisen som användes i marknadskommunikationen, gjorde att mottagaren blev engagerad i 

det som marknadsfördes. Kändisen gjorde med andra ord inte bara att det som 

marknadsfördes, såldes mer, och att trovärdigheten för organisationen ökade – utan också att 

konsumenten började intressera sig för organisationen mer än tidigare. Det som krävs av 

organisationer för att en sådan marknadsföring ska bli lyckad, är att den kända personen ska 

vara igenkänd av målgruppen och verka pålitlig i sitt framträdande (ibid).   
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4.4. Vårt bidrag 
 

 
Det som saknas i forskningsfältet är studier om hur spelbolag når sin målgrupp genom 

kommunikativa strategier, samtidigt som ansvarstagandet från spelbolagen analyseras. 

Därför kommer vår studie fylla denna forskningslucka genom att undersöka hur tre av 

Sveriges kommersiella spelbolag använder kommunikativa strategier för att nå sina 

konsumenter. Det läggs dessutom ett stort fokus på spelbolagens ansvar för konsumenten i 

deras marknadskommunikation. Detta gör att studien förklarar hur spelbolagen utformar sina 

reklamfilmer i linje med deras uttalade ansvar. Tidigare forskning om spelreklam har alltså 

främst fokuserat på effekter av reklam för mottagaren och avsaknaden av etiska riktlinjer. Det 

saknas förklaringsmodeller för vilka budskap som spelbolagen sänder ut när de framställer sin 

målgrupp i marknadskommunikationen. Vilket ansvar har svenska spelbolag när det handlar 

om sina konsumenter? Detta kommer undersökas i studien genom en analys av språkligt och 

visuellt material, där budskap identifieras som rör spelbolagens konsumenter. 
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5. Teoretiskt ramverk 

 

I denna studie kommer multimodal kritisk diskursanalys användas som teoretiskt ramverk. 

MCDA, som är förkortningen av multimodal kritisk diskursanalys, kommer med hjälp av dess 

analysverktyg hjälpa till att besvara frågeställningarna. 

 

 

5.1. Multimodal kritisk diskursanalys som teori 

 

Multimodal kritisk diskursanalys växte fram under 1990-talet och är en teori som är grundad i 

lingvistiken och har utvecklats ur kritisk diskursanalys, CDA. Med andra ord är MCDA en 

kritisk diskursanalys, men som till skillnad från CDA även analyserar visuellt material och 

inte endast skriven eller talad text. Multimodal kritisk diskursanalys utvecklades eftersom 

språkvetare insåg att maktrelationer och budskap även finns gömt i visuellt material, och 

därmed inte endast i skriven text (Machin, 2013:2). MCDA tillhör vidare forskningen inom de 

språkvetenskapliga inriktningarna (Eriksson & Machin, 2019:256).  

 

Det påpekas av forskare att samhället inte enbart påverkade användningen av språk. 

Språkanvändningen påverkade också samhället. Tillsammans blev det en ömsesidig relation 

mellan språk och samhälle (Eriksson & Machin, 2019). Med tanke på detta, används metoden 

vid tolkning av texter, där hela sammanhanget också tillgodoses. Enligt denna metod är 

språket både verbalt och socialt konstruerat. Språket formas efter samhället, likväl som 

språket självt formar samhället. En annan aspekt som MCDA tar itu med, är hur normer och 

ideologier är överrepresenterade i samhället. Detta handlar om maktförhållanden och bidrar 

till tolkning och förankring av värderingar som har sin grund i innehållet (Machin & Mayr, 

2012).  
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5.1.1. Diskurser 

 

Diskurs handlar i första hand om skrivet eller talat språk. För att utveckla begreppet går det 

också att förklaras som att prata om interaktion mellan mottagare och avsändare. Ett praktiskt 

exempel är att sätta sig in i samtalet mellan avsändare och text. Men också mellan en text och 

mottagare (Bergström & Boréus, 2000:223). Wodak och Mayr (2012:5) menar i likhet med 

Bergström och Boréus (ibid:223) att en diskurs innefattar språk som en social handling där 

samhällskritik binds samman med vetenskap. Genom att analysera olika diskurser blir det 

enklare att se en diskurs som helhet. Meningsskapandet av olika språkliga resurser i en text 

blir mer enhetlig om studieobjektet bryts ned och sedan ses utifrån en helhetsbild. Språket 

som sedan kommuniceras inom diskursen, utgör en del av samhället (Wodak, 2011). Ahrne 

och Svensson (2016) förklarar precis som Fairclough (1992), begreppet diskurs som ett 

komplext begrepp, eftersom det finns många definitioner. Ahrne och Svensson hävdar att 

diskurser är språkliga regler som kategoriserar hur en person ska tala (2016). Med hjälp av 

diskurser går det att tolka, analysera och förklara en text utifrån olika förmågor och teknik. 

Varje text som analyseras via diskurser kommunicerar ett värdefullt budskap till mottagaren. 

Diskurser ses vidare som en form av språkliga analysverktyg som kan användas på olika sätt, 

från exempelvis språkanvändning, till samtal mellan två eller flera individer (Fairclough 

2006:2). 
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6. Material och metod 

Metoden som valts är densamma som teorin i studien, MCDA, multimodal kritisk 

diskursanalys. I detta kapitel kommer det förklaras hur MCDA används som metod i denna 

studie och även hur materialet till metoden har samlats in. Vidare görs även en genomgång 

kring kritiken som multimodal kritisk diskursanalys har fått. 

 

 

6.1. Material 

 

Urvalet gjordes genom att vi tittade på Viafree en slumpvis utvald vardag mellan klockan 16 

till 22, mellan den 12 och 20 oktober 2019. Viafree är en streamingtjänst där bland annat TV3 

ingår. Reklamen som valdes att analysera är tillgänglig för alla personer som tittar på Viafree.  

Under de timmar vi tittade på kanalen syntes flera reklamfilmer från casinoföretag, där Leo 

Vegas, Nano Casino och Snabbare visades flest gånger, se pilotstudie nedan. Valet föll på att 

analysera dessa tre spelbolags reklamfilmer eftersom vi såg ett tydligt samband mellan 

sändarens budskap och problematiken gentemot konsumenten. Urvalet av reklamfilmerna 

gjordes eftersom de innehåller olika språkliga uttryck och riktar sig till olika målgrupper, men 

samtidigt är verksamma inom samma bransch (Hansen & Machin, 2013:159–162). 

Anledningen till varför vi valde att undersöka reklamfilmerna hos Viafree, var för att det 

framgått i tidigare studier att denna kanal är en av de mest framträdande när det gäller att visa 

reklaminslag från casinoföretag (Håkansson & Widinghoff, 2019:6).  

 

Vidare fördes anteckningar när reklaminslagen dök upp första gången. Anteckningarna 

användes sedan för att se vilka av analysverktygen som skulle kunna passa för att analysera 

materialet. Det som framgick när anteckningarna genomfördes var att alla tre reklamfilmer 

skiljde sig i ordval, färgval och kroppsspråk. Samtidigt kunde vi direkt se likheter mellan 

studieobjekten, exempelvis att alla spelbolag använder kända personer i sin 

marknadskommunikation. Dessa upptäckter gjorde att vi valde att analysera tre stycken 

reklamfilmer, inte mer och inte mindre. Med tanke på att vi kunde se både skillnader och 

likheter i marknadskommunikationen hos de olika spelbolagen, ansågs antalet studieobjekt 

vara tillräckliga för denna kvalitativa studie. 
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Nano Casinos reklamfilm sändes från och med 1 september till 31 oktober (L. Jonsson, 

personlig kommunikation, 26 november, 2019). Leo Vegas reklamfilm sändes tre veckor i 

oktober (H. Uhrus, personlig kommunikation, 11 december, 2019). Snabbare har inte varit 

kontaktbara för information om vilken tidsperiod som deras reklamfilm sändes 

 

I alla tre reklamfilmer döljer det sig sammanlagt sju karaktärer. I Nano Casino är en av 

karaktärerna en gammal deltagare från Paradise Hotel som heter Thobias Thorwid. I Leo 

Vegas reklamfilm är Dolph Lundgren som är en gammal skådespelare, huvudkaraktär. I 

Snabbares reklamfilm är Pontus Gårdinger, vanligen programledare, huvudkaraktär. Vidare 

använder alla reklamfilmer kända personer i sin marknadskommunikation. 

 

 

6.1.1. Insamlingsmetod 

 

Pilotstudien resulterade i att Nano casino, Leo Vegas och Snabbare syntes mest frekvent på 

Viafree, till skillnad från hur dessa reklamfilmer uppvisades på exempelvis Dplay, 

streamingtjänsten för bland annat Kanal 5. Utifrån detta bestämdes det att fokus ska ligga på 

streamingtjänsten Viafree. De visuella och verbala valen i reklamfilmerna kommer analyseras 

med hjälp av analysverktyg från metoden och teorin MCDA. Vidare kommer det göras en 

transkribering av icke verbala ord och kommentarer för att beskriva materialet med en 

hakparentes. Till exempel kommer reklamfilmen för Leo Vegas beskrivas enligt liknande: 

[Dolph Lundgren hoppar ut från en klippa med en fallskärm]. Detta används för att göra det 

tydligt för läsaren att förstå de dolda budskapen i reklamfilmen.  

 

 

6.1.2. Multimodal kritisk diskursanalys som metod  

 

Kritisk diskursanalys kommer i denna studie verka som ett hjälpmedel i en förändring mot 

likvärdiga maktförhållanden i samhället och det kommunikationsfält som vi studerar. Genom 

detta kommer materialet i studien kunna analyseras för att framställa vissa specifika sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther & Phillips, 

1999:69–73). 

 

 



18 

 

Multimodal kritisk diskursanalys används för att tolka audiovisuell kommunikation. 

Vanligtvis analyseras en sådan modell utifrån olika element som specifikt är inriktade på 

kommunikation såsom text, bild, musik och symboler. Den audiovisuella kommunikationen 

kallas med andra ord för semiotiska resurser. Eftersom analysen av semiotiska resurser skapar 

ett samspel, är det mest lämpat för denna metod att fokusera på reklamfilmer, filmer i 

marknadsföringssyfte eller tv-program (Eriksson & Machin, 2019:255–251). En stor 

anledning till varför vi valde MCDA som metod, är eftersom denna typ av diskursanalys är 

mest relevant för den problematik som undersöks. 

 

 

6.2. Analysschema 

 

Ett analysschema är en form av modell som bygger på tankesätt från en eller flera 

diskursanalytiker. Dessa tankesätt hjälper till att peka på områden som är centrala för studien. 

Schemat är speciellt utformat för en kritisk diskursanalys, främst inom medier. Det finns en 

rad av analysdimensioner som kan appliceras på en enskild medietext och flera medietexter 

(Carvalho, 2008). Det gjordes en analys av lexikala val, implicita meddelanden, karaktärer, 

scenmiljö, färg och kroppsspråk som Machin och Mayr (2012) presenterar. Analysschemat 

som har utformats gör det möjligt att utforska analysverktygen på detaljnivå och även göra det 

tydligt för läsaren hur begreppen kan separeras. Nedbrytningen av materialet utifrån 

begreppen, har fungerat som ett tydligt ramverk för att kunna analysera materialet.  
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Analysschema över analytiska verktyg från MCDA. 

 

Analysverktyg Hur förekommer det? Vad tyder det på? 

Lexikala val 
  

Implicita meddelanden 
  

Karaktärer  
  

Scenmiljö 
  

Färg  
  

Kroppsspråk 
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6.3. Begrepp 

 

För att analysera materialet kommer följande analysverktyg från MCDA att användas: 

Lexikala val, implicita meddelanden, karaktärer, scenmiljö, färg och kroppsspråk.  

 

 

6.3.1. Lexikala val 

 

Med lexikala val menas att en författare påverkar läsaren med sina val av ord. Detta kan ske 

både medvetet och omedvetet. Två typer av lexikala val som vi har använt i denna analys är 

strukturella motsättningar och auktoritet. Strukturella motsättningar handlar om att ett visst 

ord skapar en innebörd i motsättning till ett annat ord. Ofta handlar strukturella motsättningar 

om exempelvis gott och ont, eller ung och gammal. När det ena ordet kommer på tal, skapas 

det en motsats till det andra ordet. Många gånger behöver inte det andra ordet ens komma till 

tals, utan betraktaren förstår ändå motsättningen. Det andra lexikala valet auktoritet, innebär 

att någon exempelvis genom hierarkiska tekniker eller på annat sätt, påstår sig ha en vetskap 

om hur någonting specifikt fungerar (Machin & Mayr, 2012). I dessa fall används ofta 

komplicerade uttryck för att visa på kunskap och många gånger finns det inte något vidare 

belägg för denna vetskap (Machin & Mayr, 2012: 32). De lexikala valen kommer att vara till 

hjälp för att undersöka om spelbolagen skildrar en prioriterad tittarkrets och i så fall vilken 

typ av tittarkrets som de i så fall skildrar. 

 

 

6.3.2. Implicita meddelanden  

 

När språket undersöks kommer det att tittas på implicita meddelanden. Ett meddelande som är 

explicit är ett meddelande som inte går att tolka på olika sätt. Det som sägs, är det som menas. 

Däremot handlar implicita meddelanden om motsatsen, att talaren lämnar utrymme för fri 

tolkning av meddelandet (Machin & Mayr, 2012:25). Exempelvis att en person säger att den 

inte hade lagt sin röst på ett specifikt parti. Implicit betyder detta att denna person inte 

sympatiserar med det uttalade partiet (writingexplained u.å.). Genom att göra en analys av de 

implicita meddelandena i reklamfilmerna, skapas det en förståelse för dolda meddelanden 
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som casinobolagen förmedlar. 

 

 

6.3.3. Karaktärer  

 

Genom att använda karaktärer i reklamfilmer uppvisas en särskild ståndpunkt. Detta beroende 

på hur karaktären rör på sig, vad hen har för kläder, hur hen talar samt var karaktären befinner 

sig. Utifrån detta kan karaktären förstärka budskap genom självständighet och pålitlighet 

(Machin, 2007:7). Detta analysverktyg kommer att vara till hjälp för att titta på hur 

casinoföretagen använder karaktärer för att förstärka sina budskap.  

 

 

6.3.4. Scenmiljö och färger 

 

Vidare kommer det också läggas fokus på de visuella valen i reklamfilmerna, genom att 

analysera scenmiljö och färgsättning. Scenmiljön beskriver hur det ser ut i reklamfilmen där 

reklamen utspelas. Färgsättningen i reklamfilmerna kommer att vara ytterligare en komponent 

för att kunna förklara detta. Färger som är av en ljus kulör anses vara sammankopplat med 

glädje och positivitet. Mörka färger däremot, associeras i stället med bekymmer och 

nedstämdhet (Machin & Mayr, 2012:205). Färg har en stor betydelse för hur någonting 

uppfattas och kan komma att föra tankarna till något speciellt. En färg kan påminna om en 

flagga från exempelvis ett visst land. Svaga och starka färger har också en inverkan på hur 

någonting uppfattas, där en svag färg betraktas som god och lugn men en stark färg som att 

den är laddad med starka känslor och engagerar mottagaren mer. I reklamsammanhang 

används ofta de starkare färgerna för att övertyga om känslan för det marknadsförda (Machin, 

2007:70-75). Scenmiljö och färg som analysverktyg hjälper oss att analysera miljön för att 

ytterligare förstå hur spelbolagen är medspelare till den rådande spelproblematiken (Machin 

& Mayr, 2012:205). 
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6.3.5. Kroppsspråk 
 

Kroppsspråket i en persons kommunikation är alltid centralt. Det kan exempelvis antyda på 

att personen står för en speciell åsikt och samtidigt utgöra en stor del av dennes personlighet. 

Om en person är glad kan detta uppvisas genom att hen ler, eller gör ett hopp som en rörelse, 

vilket betyder att personen har energi som denne uttrycker. När vi analyserar kroppsspråken i 

de utvalda reklamfilmerna skapas det en förståelse för hur dolda budskap kan förstärkas med 

hjälp av olika gester (Machin & Mayr, 2012:74-75). 

 

 

6.4. Metodkritik 

 

Den kritik som många gånger riktas mot diskursanalys är subjektiviteten som kan framgå i 

studien (Berglez, 2010:273). Författarens tolkningar styrs delvis av personens subjektiva 

erfarenheter. Analysen av en medietext, görs genom att författaren har en viss bakgrund och 

förkunskaper vilket i sin tur kommer att påverka tolkningen aningen (ibid). För att detta inte 

ska påverka innehållet avsevärt är det viktigt att fokus läggs på balansen mellan teori, analys 

och empiri. Detta eftersom subjektivitet kan bidra till att viktiga tecken i medietexten kan 

missas (Berglez, 2010:285). Vidare har denna studie har en kvalitativ ansats. Meningen med 

att använda denna kvalitativa ansats är att kritiskt analysera språkanvändningen i spelreklam. 

Innan studien påbörjades fanns det hos oss som författare till uppsatsen ett distanserat 

förhållningssätt till spelreklam och dess etik gentemot tittaren. I synnerhet kan detta innebära 

en viss subjektivitet i materialet. Även slutsatserna i studien kan ha påverkats någorlunda av 

våra privata tankegångar. Eftersom denna studiens syfte är att undersöka kommunikativa 

strategier och kritiskt betrakta det etiska förhållningssättet i spelbolagens reklamfilmer, finns 

det dock fördelar med att vårt intresse finns sedan tidigare. Kjørup (2009) poängterar att 

liknande scenarion kan vara en positiv tillgång för studiens resultat. Kjørup förklarar detta ur 

ett perspektiv som benämns “outsiderperspektiv” och menar att en person som står utanför 

sociala förhållanden, har möjlighet att kringgå dessa sett från en annan synvinkel. Detta i 

jämförelse med en person som är verksam inom den sociala företeelsen. Vidare är innebörden 

i detta att vi som författare till denna studie kan se sammanhanget på ett sätt som inte personer 

med spelberoendekaraktär, exempelvis, kan göra. Detta eftersom vi varken spelar med pengar 

eller förespråkar att göra det (ibid).  
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6.6. Validitet 

 

Validitet handlar om att säkerställa att det som mäts ska undersökas på rätt sätt. Tyngden 

inom validiteten ligger både på att mätningen och att resultatet blir korrekt (Bohrnstedt, 2000: 

3207). Bryman (2012:390) menar att den interna validiteten är kopplad till om verkligheten 

överensstämmer med observationer för undersökningar. Vår studie undersöker tre 

reklamfilmer som sändes under hösten 2019. Materialet hjälper till att analysera 

kommunikativa strategier dolda budskap. I linje med detta, innebär den externa validiteten att 

studien är mest rimlig som en kvalitativ studie, men att det går att dra allmänna slutsatser från 

innehållet även till andra sammanhang (ibid).  

 

 

6.7. Reflektion över insamlingsmetoden 

 

Materialet till studien är hämtat från Viafree. För att kunna se på reklamfilmerna återigen och 

analysera materialet med god kvalitét ett flertal gånger valde vi att kontakta spelbolagen via 

mail, telefon och chattforum. Nano Casino och Leo Vegas var enkla få ta kontakt med och 

gav svar på våra frågor om deras aktuella reklamfilmer. De skickade också reklamfilmerna till 

oss för att vi skulle kunna se på dessa återigen. Reklamfilmen som Leo Vegas skickade till 

oss, skiljer sig aningen i slutet, i jämförelse med den som vi började analysera innan vi tog 

kontakt med Leo Vegas. Färgerna och texten om ansvarstagande är annorlunda i sista 

sekvensen av reklamfilmen. Eftersom vi började analysera materialet innan vi fick 

reklamfilmerna skickade till oss så gjordes det ett aktivt val att ta skärmdumpar som stämmer 

överens med det material vi från början analyserade. Detta eftersom det annars hade skiljt sig 

i bland annat färger som analyserades från första början. Om vi hade utgått helt från 

reklamfilmen vi fick skickad till oss från Leo Vegas, hade vi behövt göra om delar i analysen 

och det hade tagit värdefull tid av andra delar i studien som behövde bearbetas mer. Snabbare 

var svårare att få kontakt med. De ville inte besvara frågor om bland annat under vilken 

tidsperiod som reklamfilmen sänts på och inte heller ge oss tillgång till reklamfilmen i god 

kvalitét. Med tanke på att Snabbare inte var villiga att dela med sig av reklamfilmen blev 

skärmdumpar från Snabbare inte i önskad upplösning. 
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7. Analys 

I detta avsnitt analyseras innehållet i reklamfilmerna från Nano Casino, Leo Vegas och 

Snabbare. Analysen är uppdelad i tre delar, där de identifierade tematiseringarna står som 

rubriker. 

 

 

7.1. Spelreklam som något engagerande 

 

Reklamfilmerna visar på tydligt engagemang genom att få med tittaren in i kulturen hos 

spelbolagen och genom att skapa en intresseväckande framställning. Det används i alla 

reklamfilmer, engagerande färger och olika motiv för att fånga tittarens uppmärksamhet. Det 

är tydligt att spelbolagen vill skapa en reaktion med hjälp av olika färgsättningar i scenerna. I 

vissa av reklamfilmerna engageras dessutom tittaren genom att reklamfilmen väcker känslor 

på chockerande och utmanande sätt. 

 

I Nano Casinos reklamfilm består omgivningen av färgglada bakgrunder i olika färger, vilket 

antyder på att Nano Casino vill sända ut en lekfullhet med reklamfilmen. Scenmiljön i Nano 

Casinos reklamfilm är digital och består alltså endast av olika färger och inga andra miljöer. 

Spelbolaget Leo Vegas använder i stället utomhusmiljö i sin reklamfilm. Reklamfilmen för 

Leo Vegas utspelar sig vid ett fjäll och temperaturen upplevs som kall, eftersom det finns snö 

med i scenerna. Det finns två olika scener som utspelar sig i samma miljö. Den första scenen 

är uppe bland bergstopparna där karaktären i reklamfilmen kastar sig ut över en bergsklippa, 

medan den andra scenen utspelar sig på marken nedanför på en sjö med is. I slutet av 

reklamfilmen sitter karaktären ned vid en eldstad. Utomhusmiljön och de händelserika 

tagningarna i reklamfilmen anspelar på en äventyrlig framställning som är menade att få 

tittaren att bli engagerad i reklamfilmen och spelbolaget.  
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Bild 1.                                                                  Bild 2. 

   

 

Karaktären i Leo Vega reklamfilm: Kungligt. [Sitter på en sjö med frusen is med bergsklippor 

som bakgrund, med en eldstad framför sig och värmer kaffe. Skådespelaren spelar casino på 

telefonen]. (Viafree, 2019).  

 

 

Bild 3.                                                                   Bild 4. 

 

 

Berättarröst: Älskar du också kunglig spänning? Leo Vegas, Sveriges mobilcasino (Viafree, 

2019).  

 

 

Leo Vegas har valt att använda färgerna vitt, svart och blått och deras logotyp, i 

utomhusmiljön. Karaktären klär sig i svart och vitt likväl, vilket styrker att spelbolaget vill 

skapa specifika känslor hos tittaren. Under reklamfilmen kommer tre avbrott med en klar 

orange bakgrund som bidrar med olika budskap. De starka färger som används resulterar i att 

reklamfilmen blir intresseväckande. 
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Färgerna i Nano Casinos reklamfilm är främst blått, grönt, gult, orange, lila och vitt. Färgerna 

uppvisas genom kläder, objekt, text och bakgrund och blandas obehindrat. Alla färger 

tillsammans skapar ett brett färgspektrum som drar uppmärksamheten till sig. Kulörerna är i 

mestadels ljusa och klara. Detta betyder att Nano Casino vill sända ut budskap om att de som 

företag har en positiv och glad kultur, samtidigt som de är engagerade och vill påverka genom 

sin reklam. Detta visar sig också genom Nano Casinos trallvänliga melodi som spelas genom 

hela reklamfilmen. Nano Casino använder sig av flera karaktärer i sin reklamfilm, vilket gör 

att olika budskap i videon finns för att skapa engagemang. Exempelvis förstärker Nano 

Casino budskapet om att mottagaren får “Lite mer na na na i vardagen” genom att använda 

karaktärer. Karaktärerna står upp budskapet genom att nynna med till låten och gestikulera i 

takt. Kläderna som karaktärerna bär, är färgglada och lediga och utstrålar en glad känsla 

gentemot tittaren genom deras ansiktsuttryck.  

 

 

 

Bild 5.                                                                            Bild 6. 

 

 

Karaktär i Nano Casinos reklamfilm klädd i en orange tröja och pannband: [Dansar rytmiskt 

och smilar samtidigt som hon håller en telefon i handen] (Viafree, 2019).  

 

Berättarröst: Lite mer na na na i vardagen. Välkommen till Nanocasino.com [logotypen för 

Nano casino visas upp i slutet av reklamfilmen]. (Viafree, 2019). 
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Snabbares reklamfilm utspelar sig i en digital miljö. Hela reklamfilmen är inspelad med 

endast en kameravinkel och reklamfilmen framställs på ett enkelt sätt. Scenmiljön upplevs 

som lättsam och vardaglig i den tagning och kameravinkel som reklamfilmen är filmad från. 

Dock anspelar bakgrunden på aktivitet. Snabbare lägger fokus på att bakgrunden ska vara 

händelserik. Detta i form av digitala symboler och texter som förtydligar det som karaktären 

säger, vilket i sin helhet bidrar till engagemang. Bakom karaktären i Snabbares reklamfilm 

dyker det upp olika symboler som åker förbi i snabb takt. Detta går i linje med det som 

karaktären säger om företaget, att de utlovar snabba erbjudanden till kunden. Bakgrunden går 

i en blå och klar färg, medan texten som uppvisas är vit och i vissa delar av reklamfilmen 

framkommer symboler i grönt och orange. Den vita färgen kan kopplas samman med 

positivitet och glädje och de starka och klara färgerna tyder på engagemang och att ge tittaren 

en specificerad känsla. De klara färgerna i bakgrunden skapar en kontrast mot karaktärens 

ljusa kläder, vilket gör bakgrunden intresseväckande. 

 

 

Bild 7.                                                                          Bild 8.  

 

 

 

Karaktären i Snabbares reklamfilm: Du slipper till exempel krånglig registrering [Gestikulerar 

med händerna när programledaren förklarar, samtidigt som det dyker upp olika figurer i 

bakgrunden].   

 

Karaktären i Snabbares reklamfilm: Du har pengarna på kontot inom några minuter och nu 

har vi dessutom en riktigt snabb välkomstbonus [Fler figurer dyker upp snabbt i bakgrunden] 

 

 



28 

 

Sammanfattningsvis går det fastställa Leo Vegas, Nano Casino och Snabbare tillsammans 

med analysverktygen framställer sina reklamfilmer som något engagerande. Framställningen 

av hängivenheten i reklamfilmerna blir tydligt genom användningen av färgsättningar och 

motiv, för att fånga tittarens uppmärksamhet och skapa en reaktion. Det uppvisas en önskad 

kultur i varje reklamfilm som utmärks av äventyr, glädje och spontanitet och är tydligt 

kopplat till de utvalda spelbolagen. Genom att skapa engagemang för tittaren, blir denne 

fängslad av det budskap som sänds ut. Däremot blir det tydligt att reklamfilmerna lägger mer 

fokus på att skapa en relation till tittarna genom engagemang snarare än att ta ett 

ansvarstagande för konsekvenserna som kan uppstå av spelandet. 

 

 

7.2. Tittaren som spelkonsument 

 

I reklamfilmerna finns det flera tecken på att tittaren förklaras som en användare av företagets 

tjänst, det vill säga inte endast en mottagare av reklamfilmen. Alla reklamfilmer marknadsför 

sina tjänster genom att betona ord som skapar en säljande framställning av företaget, där 

ordet “du” förekommer regelbundet för att få tittaren att köpa företagens speltjänster. Detta 

innebär att temat tittaren som spelkonsument förekommer i alla reklamfilmer. Temat 

förekommer genom att reklamfilmerna använder sig av uttryck som stärker spelbolagets 

varumärke. 

 

Berättarrösten i slutet av Nano Casinos reklamfilm säger ”Lite mer na na na i vardagen”, 

vilket skapar en hänvisning till att berätta för tittaren att om denne blir en konsument, får den 

en härligare vardag. Det skapas en strukturell motsättning till att om tittaren inte går med på 

att ha lite mer “na na na” i livet genom att registrera sig hos Nano Casino, har hen en tråkig 

och innehållslös vardag. De flesta av skådespelarna i Nano Casinos reklamfilm dansar och har 

en lättsam framställning av sin personlighet. Detta förstärker temat om att Nano Casino ser 

sina tittare till reklamfilmen som konsumenter, med tanke på att rytmiken av karaktärerna 

sker i takt med att låten med uttrycket “na na na” sjungs. Det skapas en sammansatt känsla om 

att Nano Casino vill få tittaren att bli en konsument eftersom kroppsspråket är öppet och 

välkomnande. Kroppsspråket i reklamfilmen betyder att spelaren får en härlig. Skådespelarna 

visar på mycket energi och gör fartfyllda gester i form av att de förutom dansen, vickar på 

fötterna och sjunger med i låten som spelas genom hela reklamfilmen. Alla skådespelare visar 

på ett glatt kroppsspråk eftersom de gestikulerar med hela kroppen. I bild 9 åker två stycken 
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karaktärer runt med en kundvagn och nynnar med till låten samtidigt som de tittar på 

varandra. Eftersom skådespelarna i reklamfilmen nynnar till låttexten och gestikulerar i takt 

med låten, betyder detta implicit att de har roligt utan bekymmer. Kundvagnen kan kopplas 

till konsumtion eftersom användningsområdet för en kundvagn är i en varubutik där är 

personer handlar. I och med detta målas spelaren upp som en konsument i Nano Casinos 

reklamfilm. 

 

 

Bild 9.  

 

 

 

Karaktär i Nano Casinos reklamfilm i lila jacka och karaktär med randig skjorta: Woooah 

oooahh [Tjejen sitter i en kundvagn som killen kör lekfullt med. De sjunger med i låten och 

ser glatt på varandra] (Viafree, 2019). 
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Strukturella motsättningar och auktoritet är två lexikala val som används kontinuerligt i Leo 

Vegas reklamfilm för att uppmuntra till konsumtion. När karaktären i reklamfilmen för Leo 

Vegas säger “Jag gillar action” tyder detta på en strukturell motsättning och auktoritet. 

Genom detta menar karaktären att han gillar action och således att han inte gillar att ta det 

lugnt. Han förklarar vad han föredrar för livsstil, en händelserik och utmanande sådan, 

samtidigt som uttrycket kommer utan förvarning. Detta skapar i sin tur en översittande 

framställning av skådespelaren som karaktär. I slutet av reklamfilmen uppvisas auktoritet 

återigen när ordet “Kungligt” sägs direkt efter att en berättarröst har sagt “Leo Vegas, 

Sveriges mobilcasino” vilket indirekt skapar en säljande framställning av Leo Vegas som 

spelbolag. Genom dessa uttalanden blir kontexten auktoritär i och med att både karaktären 

och berättarrösten menar att Leo Vegas är Sveriges mest framträdande mobilcasino. Att 

spelbolaget dessutom förklaras som kungligt, gör att Leo Vegas skapar en överlägsen 

framställning av sig själva som spelbolag och att spelaren är menad att vara en konsument hos 

dem. En annan mening som sägs i reklamfilmen är “Älskar du också kunglig spänning?”, 

vilken sägs av en berättarröst och samtidigt visas en text med exakt de ord som sägs, som 

förstärker budskapet. Detta kan implicit tolkas som att berättarrösten vill förmedla ett budskap 

om att karaktären i reklamfilmen är kunglig, eftersom han ställer frågan om att också gilla 

spänning. Vidare framgår det tydligt att det endast är konsumenten som kan vara kunglig. 
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Bild 10. 

 

 

 

[Karaktären i Leo Vegas går självsäkert framåt på frusen is samtidigt som han tar av sig 

fallskärmen] (Viafree, 2019). 

 

 

Reklamfilmen för Snabbare handlar om att karaktären som pratar, förklarar hur snabbt och 

effektivt Snabbare är som spelbolag. Nästintill varje mening som nämns i reklaminslaget 

innehåller ordet snabbt. Ordet används på ett säljande sätt för att locka till konsumtion. Redan 

i början av reklamfilmen säger karaktären: “Det finns många bra anledningar till att spela på 

Snabbare.com” där han implicit förklarar för mottagaren att Snabbare arbetar proaktivt genom 

att behaga sina kunder med snabba erbjudanden och snabb service. Därefter säger karaktären: 

“Du slipper till exempel krånglig registrering” som är en strukturell motsättning. Med detta 

menar programledaren implicit att andra spelbolag är krångliga att registrera sig hos, vilket är 

ett försäljningsknep för att skapa värde i sig själva som företag. Karaktären uppvisar också 

auktoritet i reklamfilmen när han berättar ännu fler positiva sidor av tjänsten: “Det finns 

många bra anledningar till att spela på Snabbare.com”. Han förstärker därmed att Snabbare 

har en mängd olika erbjudanden som de kan utlova sina kunder. I följd till detta berättar 

karaktären: “Du slipper krånglig registrering”, vilket är ett av erbjudandena. Vidare nämns 
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“Du har pengarna på kontot inom några minuter” samt “Och dessutom får du en riktigt snabb 

välkomstbonus”. Med dessa uttalanden menar karaktären att personer som spelar med 

Snabbare får ta del av snabba erbjudanden och att pengarna kommer fram mycket fort. Av 

dessa två meningar kan en strukturell motsättning skapas om att Snabbare är effektivt och 

raskt, i jämförelse med andra spelbolag som målas upp som långsamma. Detta skapar en 

attityd som tyder på översittande och en säljande ton gentemot tittarna, för att försöka få dessa 

till konsumenter. I slutet av reklamfilmen säger en berättarröst “hämta din snabbare bonus, 

just nu dubblar vi din första insättning upp till 2500 kronor”. Denna mening kan kopplas till 

främjandet av att spela med pengar. Detta uttalande går i linje med en strukturell motsättning 

på ett säljande vis, då de vill förmedla att andra spelbolag inte dubblar din första insättning 

med 2500 kronor. Uttalandet gör att berättarrösten tilltalar tittaren som sin konsument.  

 

 

Bild 11.  

 

 

 

Berättarröst: Hämta din snabbare bonus. Just nu dubblar vi din första insättning med upp till 

2500 kronor [Paket flyger förbi snabbt i bild och visar upp texten ”2500 kr ” i versaler]. 
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Det syns tydligt att spelbolagen ser tittaren som spelkonsument genom att reklamfilmen är 

riktad till en tänkt målgrupp. De tre analyserade reklamfilmerna använder sig av specifika ord 

och talar till tittarna genom att belysa ordet du, detta ord gör att tittarna känner sig 

involverade och sedda. Däremot tonar spelbolagen ned riskerna och konsekvenserna med att 

spela på casino. Genom analysverktygen och de utformade reklamfilmerna går det att uppfatta 

att spelbolagen valt sitt innehåll som en strategi för att fånga tittarnas intresse och 

koncentration. Spelbolagen vill måla upp tittaren som att den redan använder tjänsten vill 

spela med pengar. Ett tydligt exempel av hur spelbolaget Nano Casino kategoriserar sina 

tittare som spelkonsumenter beter sig, när två karaktärer åker med en kundvagn. Deras 

förhållningssätt till konsumtion är okonstlat och enkelt. Kopplingen mellan att konsumera 

spel med pengar uppvisas tydligt i denna sekvens av reklamfilmen. I en varubutik används 

kundvagnar för att konsumera, vilket också görs i Nano Casinos reklamfilm. Detta visar att 

Nano Casino vill identifiera sina tittare som spelkonsumenter. Istället för att främja till spel av 

pengar i reklamfilmerna hade spelbolagen kunnat betona konsekvenserna och det allvarliga i 

att spela med pengar. Det är tydligt att de utvalda reklamfilmerna i denna studie prioriterar 

sina varumärken och uppmuntran av spel mer än att betona ansvarstagandet för tittarna. 
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7.3. Den typiska spelaren  

 

I alla tre reklamfilmer går det att urskilja temat den typiska spelaren. Det finns flera scener i 

reklamfilmerna som visar olika karaktäristiska drag hos den typiska spelaren, oavsett om 

denne förklaras som äventyrlig, stillsam eller spontan. Identifiering av den typiska spelaren i 

de utvalda reklamfilmerna har gjorts genom implicita meddelanden, kroppsspråk och 

karaktärer. 

 

I låten som spelas i Nano Casinos reklamfilm sjungs det uttryck som “Na na na…” vilket är 

ett implicit meddelande som skapar en stämningsfullhet i reklamvideon och bidrar till en 

lättsam anblick av den uppmålade spelaren. I bild 10 nedan uppvisas detta glada och 

avslappnade kroppsspråk, där en av karaktärerna nynnar med i låten som spelas. Detta driver 

på förhoppningar hos tittaren om att det är bekymmerslöst att spela hos Nano Casino och att 

tittaren som är menad som spelare är lekfull. 

 

 

Bild 10.                                                                    Bild 11. 

   

 

Karaktär i Nano Casinos reklamfilm i rosa kavaj som gungar i en hängmatta: Na na na na na 

na [Vickar på fötterna och gungar med i rytmen av låten]. 

 

 

Andra faktorer som tyder på att Nano Casino försöker uppvisa den typiska spelaren i sin 

reklamfilm, är främst när skådespelarna dansar. Denna framställning kan kopplas till 

karaktärernas kroppsspråk och skådespelarna visar på mycket energi. De gör även fartfyllda 

gester i form av att de dansar, vickar på fötterna och sjunger med i låten som spelas genom 

hela reklamfilmen. Detta tyder på att en person som spelar hos Nano Casino är skämtsam och 
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bekymmerslös. Alla skådespelare visar ett glatt kroppsspråk eftersom de gestikulerar med 

rörelser som skapar mycket aktivitet. 

 

 

Bild 12.  

 

 

 

Karaktären i Leo Vegas reklamfilm: [Hoppar från ett berg med skyddsutrustning]. 

 

 

Leo Vegas reklamfilm uppvisar den typiska spelaren som äventyrlig och modig. I 

reklamfilmen är karaktären klädd i en äventyrlig utstyrsel, en mönstrad overall i svart och vitt, 

skidglasögon samt en svart hjälm. Han har också svarta handskar, skor och en fallskärm 

bakom ryggen. I och med detta framställer Leo Vegas tittaren som äventyrlig i samband med 

karaktärens utstyrsel. Kläderna symboliserar att spelaren hos Leo Vegas är redo att ta sig an 

utmaningar i den miljö som karaktären i reklamfilmen befinner sig i, ett bergsområde täckt 

med snö.  
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Bild 13.                                                                   Bild 14.  

 

Karaktären i Leo Vegas reklamfilm: [Landar på marken efter sitt fallskärmshopp]. 

 

 

Karaktären visar på styrka med tanke på den riskabla miljön och klädseln, samtidigt som han 

tydligt uppvisar att han står för värderingar som Leo Vegas förmedlar genom reklamfilmen – 

att vara kunglig och modig. Detta görs inte minst av att logotypen uppvisas på karaktärens 

fallskärm. Genom detta vill Leo Vegas implementera värderingar hos spelaren. Spelaren ska 

vara öppen för nya möjligheter genom kunglighet och mod. Kroppsspråket visar på 

självsäkerhet och äventyrlighet i och med aktiviteterna som utförs i reklamfilmen och 

karaktären orädd hoppar ner från ett högt berg med fallskärm, stadigt landar på marken och 

sedan tar tunga och bestämda steg mot marken. Med detta menas att spelaren hos Leo Vegas 

är säker på sitt val, eftersom karaktären är risktagande när han hoppar från ett berg, landar 

stadigt mot marken och spelar ansvarsfullt på grund av att det används skyddsutrustning i 

form av hjälp och fallskärm. Leo Vegas vill tillföra en känsla hos tittaren av att denne som 

spelare kan förlita sig på att spelbolaget omhändertar hen ifall hen hamnar i ett spelberoende.  

 

Karaktären i Snabbares reklamfilm har en enkel klädsel i form av en ljus skjorta, beigea 

byxor, brunt skärp och håret är bakåtkammat. Klädseln är inte utmärkande, den smälter in i 

bakgrunden och gör inget märkvärdigt för tittaren, se bild 15 och 16. Karaktären uppvisas 

som seriös och stilig utan att ha adderat finesser till klädseln för att väcka uppmärksamhet. 

Det är en enkelhet och stilsäkerhet som är framträdande vad gäller karaktären i Snabbares 

reklamfilm, vilket gör att spelaren hos Snabbare tillskrivs dessa karaktäristiska drag som icke 

komplex och stilsäker. Kroppsspråket som används i Snabbares reklamfilm är enkelt men 
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tryggt eftersom karaktären står stilla mestadels av tiden i reklamfilmen. Karaktären gör inga 

extrema rörelser och gestikulerar inte heller märkvärdigt, mer än att använda händerna. Detta 

skapar en trovärdighet och tillit i samband till det som sägs. I och med den självsäkra 

framställningen av karaktären i Snabbares reklamfilm förklarar Snabbare spelaren hos dem 

som säker i sitt val av spelbolag och även att spelaren har en självsäker framställning.  

 

 

Bild 15.                                                               Bild 16. 

 

Karaktären i Snabbares reklamfilm: Du slipper till exempel krånglig registrering och du har 

pengarna på kontot inom bara några minuter, och nu har vi dessutom en riktigt snabb 

välkomstbonus [gestikulerar retoriskt med händerna]. 

 

 

Temat den typiska spelaren går tydligt att konstatera i alla tre reklamfilmer eftersom reklamen 

riktas till varje spelbolags målgrupp. Detta påvisas särskilt genom implicita meddelanden, 

kroppsspråk och karaktärer. De tre spelbolagen vänder sig till olika målgrupper och 

marknadsför deras typiska spelare på utmärkande sätt. Exempelvis kan man tydligt urskilja att 

Nano Casino vänder sig till den yngre målgruppen. De framställer sina spelare som unga, 

roliga och spontana. Alla karaktärer i Nano Casinos reklamfilm är glada. De sjunger och 

dansar genom hela reklamfilmen. Leo Vegas däremot, vänder sig till spelare som är 

äventyrliga, framåt och orädda för att ta risker. Ett tydligt exempel är när Dolph Lundgren 

sätter på sig hjälmen och hoppar från klippan mitt på fjället, därefter betonar karaktären att det 

är “kungligt” och vänder frågan till tittarna om att de också ska vara lika “kungliga” och våga 

ta risker som han. Snabbare framställer sin typiska spelare som en person som gillar att det 

ska gå snabbt och enkelt. Under reklamfilmen poängterar de att allt ska gå snabbt, däremot 

inger karaktären tillit eftersom han står lugn och neutral i rutan. Snabbare vänder sig främst 
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till spelare som är spontana och vill spela med snabbt resultat. De tre analyserade spelbolagen 

använder sig av olika taktiker för att locka tittare och fånga deras intresse. Samtidigt är alla 

spelbolag tydliga i att presentera den typ av spelare som ska representera varumärket.  
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8. Resultat 

Nedan förklaras resultatet från analysdelen. Det ges först svar på frågeställningarna som 

ligger till grund för studien, följt av redovisning av tematiseringarna som har hittats ur det 

empiriska materialet. Slutligen förklaras spelbolagens ansvarstagande, med utgångspunkt i 

analysen. 
 

På frågan om vilka kommunikativa strategier som används i reklamfilmerna för att öka 

konsumtionen av spel och vilka budskap som sänds ut, syns det att reklamfilmerna utgått från 

olika strategier. De framträdande strategierna blev vardaglig språkanvändning och visuella 

budskap. Det går med hjälp av materialet separera tre tematiseringar, som strategier som 

spelbolagen utgår ifrån. De budskap som sänds ut med hjälp av dessa strategier är att det är 

bekymmerslöst att spela med pengar, att konsumenterna är lättillgängliga och spelbolagens 

önskade kultur. Spelbolagens ansvarstagande uppvisas i reklamfilmerna genom att alla 

spelbolag använder sig av spelåtgärderna enligt spellagen. Studien visar dock att 

ansvarstagandet inte är tillräckligt i reklamfilmerna. Detta är på grund av att spelbolagen inte 

nämner något om konsekvenserna förutom den lilla texten som finns i reklamfilmerna, samt 

att de kommunikativa strategierna används som övertalningsmedel för att konsumenten ska 

köpa spelbolagens tjänster. Ett annat sätt att se hur spelbolagen inte tar tillräckligt med ansvar 

för konsumenten, är att de lägger över ansvaret på myndigheterna. Resultatet i denna studie 

visar att spelbolagen uppmuntrar till spelande i för hög grad, för att klassas som 

ansvarstagande. 

 

 

 

8.1. Tematisering av spelreklam   

 

De tematiseringar som hittats i studien är: spelreklam som något engagerande, tittaren som 

konsument och den typiska spelaren. Det första temat hittades i analysen genom att alla tre 

spelbolag presenterar sina tjänster på uppmärksamhetsväckande sätt för att skapa 

engagemang. Detta gör de genom att väcka känslor på olika sätt genom handlingar och ord. 

Karaktärerna befinner sig i varierande miljöer där bakgrunden har påverkan på känslan som 

skapas hos tittaren. Det skapas engagemang främst med hjälp av kopplingen mellan färgerna i 

filmerna och det som karaktärerna berättar om tjänsterna, som är menat att göra tittaren 
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intresserad av vad som sker i tagningarna. Utifrån kulörerna skapas olika känslor hos tittarna 

beroende på vad det är för färg som används. I samband med detta syns även reklamfilmernas 

logotyper för att skapa en sammansatt känsla för spelbolaget och vad de symboliserar. Genom 

temat spelreklam som något engagerande, kommuniceras budskap från spelbolagen med hjälp 

av att skapa engagemang hos tittaren för bolagen på olika plan. Reklamfilmerna framställer 

spelreklam som något engagerande genom deras kommunikation. 

 

Det andra temat om att tittaren framställs som en spelkonsument, visas genom att tilltal som 

”du” används kontinuerligt. Tilltal som dessa gör att tittaren känner sig som en användare av 

spelbolagens tjänster. Detta till exempel när Snabbares karaktär säger “du har pengarna på 

kontot inom bara några minuter”. Tittaren anses vidare vara en konsument av spelbolagets 

tjänst med hjälp av handlingar som exempelvis att Nano Casinos karaktärer kör varandra i en 

kundvagn. Denna handling tydliggör att tittaren är menad att konsumera tjänsten som 

karaktärerna använder. Temat framgår även när karaktärerna i Nano Casino håller i varsin 

mobiltelefon eller surfplatta, i alla sekvenser av reklamfilmen.  

 

Det tredje temat om spelbolagens typiska spelare, visar sig genom olika framställningar av 

karaktärerna. Sammantaget uppvisas karaktärerna som modiga, glada och professionella, 

vilket gör att konsumenten är menad att också passa in i denna mall. Detta eftersom 

karaktärerna i reklamfilmerna uppträder som att de är användare av spelbolagens tjänster. 

Fortsättningsvis skapar detta en generalisering om den typiska spelaren, att denna beter sig på 

ett visst sätt och att det finns olika typer av spelare. Dock syns det tydligt att en typisk spelare 

finns hos alla spelbolag. Det visar sig genom att exempelvis karaktären i Leo Vegas 

reklamfilm förklarar hur äventyrligt det är att spela hos dem, samtidigt som karaktären i nästa 

sekund håller i en mobiltelefon och säger “kungligt”. Spelbolagen attraherar olika målgrupper 

med hjälp av temat den typiska spelaren. 

 

  

8.2. Ansvarstagande i reklamfilmerna  
 

Analysverktygen användes i analysen för att undersöka språket och visuella tecken. Vidare 

leder detta till det ansvarstagande som spelbolaget enligt dem själva tar i samhället. De 

åtgärder som spelbolagen har infört enligt lagstiftning för att ta hand om sina kunder, är 

följande: Spelpaus, spelgränser och självtest.  
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I Leo Vegas reklamfilm finns det innehåll som inte är menat att uppmana till en spelpaus. 

Karaktären är äventyrlig och i slutet av reklamfilmen sitter han med en mobiltelefon ute på 

fjället där det verkar som att han spelar mobilspel hos Leo Vegas, vilket betyder att han inte 

tar en spelpaus oavsett om han sitter på fjället och nyligen hoppat fallskärm. Liknande sker i 

Nano Casinos reklamfilm där det uppvisas liknande scenarion och alla karaktärer håller i en 

mobiltelefon eller surfplatta när de gungar i en hängmatta, åker kundvagn eller dansar. I dessa 

scener främjar karaktärerna inte till att ta en spelpaus eftersom mobilen alltid är med, oavsett 

situation. Detta betyder implicit att det inte är relevant att ta en paus från spelande i någon 

situation. Det som karaktären i Snabbares reklamfilm förmedlar med de lexikala valen om hur 

fort det går att komma igång med spelandet, är vidare motsägelsefullt till att ta ansvar och 

erbjuda spelaren spelpaus. Karaktären i Snabbare säger “du har pengarna på kontot inom bara 

några minuter” och visar sig ha vetskap om hur tjänsten fungerar. Här blir auktoritet 

framträdande och ingenting nämns om att det finns möjlighet till spelpaus, endast hur spelaren 

snabbt och enkelt kommer igång med sitt spelande. Däremot kan miljön i både Leo Vegas och 

Nano Casinos reklamfilmer skapa en avdramatisering till att spela jämt, eftersom miljön 

egentligen inte har någon vidare koppling till att spela. Detta i och med fjällmiljön i Leo 

Vegas reklamfilm och den trallvänliga melodin och karaktärerna som dansar, i Nano Casinos 

reklamfilm. Sammantaget går det inte att se något ansvarstagande för 

den spelberoende individen i varken Nano Casinos, Leo Vegas eller Snabbares reklamfilm, 

mer än en liten text längst ner i reklamfilmerna. Det görs inga benämningar med ordval om att 

de stöttar spelaren om denne skulle hamna i ett spelberoende. Det som uppvisas är en 

varningstext längst ner i filmerna med en hänvisning vidare till Stödlinjen, som tidigare 

förklarat drivs av en myndighet som hjälper personer vid spelproblematik. 

 

Vid en första anblick på Nano Casinos, Leo Vegas och Snabbares webbplatser finns de tre 

åtgärderna spelpaus, spelgräns och självtest. Dessa spelåtgärder får mycket mindre plats i 

reklamfilmerna än på hemsidorna. Spelåtgärderna i reklamfilmerna ser liknande ut för alla tre 

spelbolag. I Nano Casinos reklamfilm står texten: “Nanocasino.com drivs av Viral Interactive 

Ltd. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. www.stodlinjen.se” genom hela klippet i en vit 

färg som dock är svår att tyda vid snabb anblick. I Leo Vegas reklamfilm visas texten däremot 

endast i slutet och under en mindre sekvens av reklamfilmen, där det står “18+ år – Regler & 

villkor gäller, stodlinjen.se” under fem sekunder. Detsamma gäller i Snabbares reklamfilm. 

Varningstexten visas i Snabbares reklamfilm i cirka sex sekunder och är i likhet med de andra 
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varningstexterna svår att tyda. Dels eftersom typsnittet är litet men också dels för att det är 

svårt att hinna läsa hela texten under de få sekunder den visas. Texten i Snabbares reklamfilm 

lyder: “Regler och villkor gäller. Se regler och villkor på Snabbare.com. Åldersgräns 18 år, 

www.stodlinjen.se”.   

 

 

Bild 18. 

 

 

 

[Nano Casinos text om ansvarstagande i deras reklamfilm]. 

 

 

Bild 19. 

 

[Leo Vegas text om ansvarstagande i deras reklamfilm]. 

 

 

Ett aktivt val har tagits om att inte publicera en skärmdump från Snabbares text om 

ansvarstagande. Detta eftersom kvalitén på reklamfilmen inte är duglig nog för att tydligt se 

vad som står i texten. Nedan beskrivs därför den text som presenteras i Snabbares reklamfilm.  

 

“Regler och villkor gäller. Se regler och villkor på Snabbare.com. Åldersgräns 18 år, 

www.stodlinjen.se”.   

 

[Snabbares text om ansvarstagande i deras reklamfilm]. 
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9. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel diskuteras forskningen kring spelmissbruk och spelreklam för att ge svar på 

studiens syfte. Det centrala i denna del av studien är att visa hur producenterna av 

spelreklam-filmer utformar sitt innehåll i samband med hur detta kan mottagas. 

 

Denna studie befinner sig inom den kvalitativa medieforskningen och specifikt inom området 

marknadskommunikation och rörlig reklam. Studien fyller ett akademiskt syfte genom 

teoretisering av diskursiva teman om hur spelbolag kommunicerar ut sina tjänster. I resultatet 

framgår det att spelbolagen uppvisar reklamfilmer genom en vardaglig och okomplicerad 

språkanvändning. Handlingar och språk förmedlar olika budskap gentemot tittarna men det 

finns en rad strategier som alla spelbolag använder på likartade sätt för att få ut sin tjänst på 

marknaden effektivt. I denna studie har underliggande budskap upptäckts och tematiseringar 

har blivit funna ur materialet. Detta stärker dessutom de strategier som reklamproducenterna 

använt för att få fler tittare intresserade av spel med pengar. De diskursiva teman som 

identifierades i reklamfilmerna kan betraktas som kategorier för att marknadsföra tjänster. 

Temana som tydligt utmärkte sig i materialet var; spelreklam som något engagerande, tittaren 

som spelkonsument och den typiska spelaren.  

 

 

9.1. Budskap i reklamfilmerna  
 
Ett anmärkningsvärt budskap som uppvisas i studien är spelbolagens önskade kultur, med 

tanke på att bolagen målar upp sig själva som ansvarsfulla spelbolag. Det tydliggörs att 

bolagen inte är ansvarsfulla när exempelvis Leo Vegas menar att livet blir kungligt bara för 

att en person hoppar med fallskärm från ett berg och därefter tar upp mobiltelefonen för att 

konsumera spel med pengar. Det går dessutom genom tematiseringen den typiska spelaren, se 

att budskapet om den önskade kulturen som spelbolagen målar upp. Analysresultatet i denna 

studie visar dessutom att budskapen om att det är bekymmerslöst att spela med pengar, samt 

att spelbolagen uppvisar sig som ansvarstagande genom en önskad kultur, inte stämmer 

överens med verkligheten. Spelaren förklaras som bekymmerslös vilket är något som 

spelbolagen önskar att deras spelare ska vara men med stor sannolikhet inte är. Detta går 

vidare att koppla till ansvarstagande och att det enligt spelbolagen inte finns några problem 
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med att spela hos dem, vilket tyder på att spelbolagen i denna studie fokuserar på ekonomin 

mer än etik (Schauster, 2018). Detta med tanke på att många individer hamnar i 

spelproblematik efter att de börjat spela med pengar (Folkhälsomyndigheten, 2019a). I 

tematiseringen spelreklam som något engagerande går det att se budskapet om att tittarna är 

intresserade och lättillgängliga. Genom tematiseringen tittaren som spelkonsument syns det 

att spelbolagen marknadsför sina speltjänster med hjälp av att exempelvis använda ordet “du”, 

för att tala specifikt till tittaren. Många av de uttryck och meningar som används i 

reklamfilmerna är riktade mot tittaren. Spelbolagen ser därför tittaren som en konsument av 

spelbolagets tjänst.  

 

 

9.2. Etik och samhällsansvar 

 

I linje med de tematiseringar som uppvisades i reklamfilmerna, handlar inte våra studieobjekt 

etiskt i sin marknadskommunikation. Den reklam som presenteras på detta sätt går emot 

samhällsskyddet och det ansvar som staten har över individerna (Clemens et al. 2017:2; 

Mcmullan & Miller, 2009). I och med att det har skett en fördubbling av onlinespel under de 

senaste åren (Swelogs, 2018), visar dessa siffror på den problematik som existerar i samhället. 

Trots dessa bevis fortsätter dock spelbolag producera reklamfilmer som kan tolkas som 

oetiska, vilket även framgår i denna studie. Med denna vetskap är det intressant att ifrågasätta 

spelbolagens marknadskommunikation och ansvar, med tanke på de nackdelar som finns vid 

spel av pengar. En viktig aspekt i denna debatt är att de utvalda reklamfilmerna använder sig 

av frontpersoner där minst en person är en celebritet. Anledningen till varför kändisar används 

i reklamfilmer handlar om att de har en större påverkan på en viss målgrupp, i jämförelse med 

spelbolaget. Associationer till en folkkär kändis är fler än till ett spelbolag, som folk inte har 

någon relation till (Rågsjö & Thorell, 2016; Lapidus, 2015). Genom att Nano Casino, Leo 

Vegas och Snabbare använder kändisar i sin marknadskommunikation, ökar trovärdigheten 

för deras speltjänster och varumärket stärks (Wang & Scheibaum, 2018). Konsumenterna som 

får ta del av kändismarknadsföringen blir dessutom engagerade i tjänsten som marknadsförs. I 

resultatet i denna studie framgår det att spelreklam använder sig av kommunikativa strategier 

för att engagera tittaren i reklamen. Att spelbolagen i vår studie använder sig av varsin kändis, 

gör att de använder ytterligare en strategi för att få sina tittare intresserade av sina tjänster 

(ibid). 
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Fawkes (2012) förklarar i likhet med Black och Ramsay (2003), att det finns en avsaknad av 

tydliga regelverk inom etiskt handlande när det gäller marknadskommunikation, och att detta 

är ytterst problematiskt. Detta framgår även i vår studie av det material som analyserats. De 

utvalda spelbolagen har dessutom valt att vända sig till myndigheter genom att spelbolagen 

har länkar på sina hemsidor, där konsumenten skickas vidare till myndigheterna för ytterligare 

hjälp. Detta resulterar i att spelbolagens ansvarstagande skjuts över till myndigheterna. 

Sammantaget väljer alla tre spelbolag att lägga över ansvaret på Stödlinjen och 

Spelinspektionen. Spelbolagen har därmed inte utformat något eget effektivt ansvarstagande 

eftersom de hänvisar till spelpaus via Spelinspektionen och självtest via Stödlinjens hemsida.  

 

Det är inga av spelbolagen i studien som pratar om dessa åtgärder i reklamfilmerna. Dock 

finns det ingen reglering i lagen som menar på att det är obligatoriskt att lägga stort fokus på 

åtgärderna i reklamfilmsammanhang. Det finns dessutom olika punkter som kan påverka hur 

en reklamansvarig person i ett bolag, ser reklamen som oetisk eller etisk. Om det finns 

ekonomiska påstridigheter exempelvis, blir etiken ofta bortprioriterad (Schauster, 2018). 

Dessvärre sker det en dissonans mellan åtgärderna och regleringen. Är det tillräckligt att 

spelbolagen skriver om åtgärderna på varje hemsida, men samtidigt inte visar upp någon form 

av ansvarstagande i reklamfilmerna mer än ett litet textstycke som inte är speciellt synligt och 

förklarande? Det skapas en motsägelsefullhet när spelbolagen menar att de tar hand om sina 

konsumenter på sina webbplatser, medan tecknen är tydliga att de främjar till konsumtion av 

spel via sina reklamfilmer. Det framkommer tydligt i denna studie att spelbolagen följer lagen 

enligt angivna instruktioner. En viktig fråga som dock bör ställas i denna kontext är om 

regleringarna är tillräckliga.  

 

Alla spelbolag uppmuntrar genom sin marknadskommunikation till spelkonsumtion, samtidigt 

som de inte nämner något som har med ansvar att göra i reklamfilmerna. Det är enbart den 

mindre texten i reklamfilmen om ansvarstagande som är synlig. I dag utgörs 64 procent av de 

spelberoende av kvinnor i stället för män, då kvinnor som målgrupp inte har haft denna typ av 

problematik tidigare (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Detta tyder på att spelbolagen ständigt 

fortsätter attrahera nya målgrupper. Reklamen är förmodligen, enligt denna studiens resultat, 

en bidragande faktor till detta.   

  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019c) lades 7,4 miljarder kronor på spelreklam under 2018. 

Detta går att koppla till att fler personer i dag blir spelberoende och att spelreklam sannolikt 
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har en inverkan på det. I denna studie har det påvisats att reklamfilmer innehåller ett flertal 

välarbetade strategier och förmedlar underliggande budskap. Läkartidningen (2018) förklarar 

att tittarna är menade att påverkas av reklamen som uppvisas. Det går konstatera att personer 

kontinuerligt fortsätter att bli spelberoende trots den nya lagen som spelbolag ska anpassa sig 

efter. Det syns också tydligt att spelbolagen säger sig ta ansvar för tittarna eftersom de 

poängterar på sina hemsidor hur viktigt det är att spela ansvarsfullt. Däremot är 

ansvarstagandet nästintill obefintligt i reklamfilmerna. Det går helt enkelt säga att spelbolagen 

inte tar det ansvar som de påstår sig göra. Detta eftersom spelberoendet hela tiden ökar. 

Samtidigt investerar spelbolag flera miljarder kronor varje år på reklam, utan att förklara de 

konsekvenser som kan komma av ett spelberoende. Reklamfilmerna som produceras i dag är 

indirekt menade att leda till spelkonsumtion, där företaget som ligger bakom 

marknadskommunikationen fokuserar mer på ekonomisk vinning och spridning av 

varumärket, snarare än etik. Spelbolagen främjar till spel av pengar utan tydliga restriktioner 

om sina skyldigheter till konsumenten. Detta görs med hjälp av kommunikativa strategier likt 

dolda budskap, som gömmer sig i marknadskommunikationen. Strategierna lurar i sin tur in 

konsumenten till att spela med pengar. Spelandet leder i många fall till ett beroende, som kan 

komma att skada en person för hela livet. 
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9.1. Vidare studier 

 

Forskningen som tidigare gjorts inom spelreklam består av studier som syftar till att 

undersöka avsaknaden av etiska riktlinjer och vad för effekt som kommunikativa strategier 

som används i reklam, har på företaget. En intressant ingång till vidare studier, är hur 

spelbolag etiskt förhåller sig till lagregleringen om marknadskommunikation före och efter de 

nya lagarna och regleringarna. Fastän inte lagarna alltid följs felfritt, lyckas spelbolag ändå 

bedriva sina verksamheter. De arbetar dessutom kontinuerligt med ny reklam, och trots att 

antalet spelberoende personer ständigt blir fler, fortsätter reklammarknaden att växa för 

spelbolag. Hur detta kommer sig har inte denna studie kunnat ge svar på eftersom det inte var 

syftet, däremot är det ytterligare en intressant ingång på förslag till framtida forskning inom 

spelreklam. Frågan som går att ställa i relation till detta är om spelbolag i synnerhet hade 

förlorat på att framföra sin marknadskommunikation mer etiskt korrekt. För att undersöka 

denna typ av problematik ytterligare behövs det med stor sannolik andra analytiska verktyg 

som förstår den etiska moralen bättre än endast verktygen från kritisk diskursanalys. 

Möjligtvis hade det kunnat vara en tänkbar gynnsam effekt att spelbolag vinklade sin 

marknadskommunikation mer till konsumentens fördel, med tanke på att det skulle kunna 

skapa en ännu större trovärdighet för varumärket. Detta eftersom spelbolagen då visar sig mer 

ärliga i förhållande till konsumenterna, vad gäller risker som följer med spel.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 
 

 

Transkribering av reklamfilm 1 - Leo Vegas 

[Leo vegas logotyp visas].  

Dolph Lundgren: Jag gillar action [Dolph sätter på sig en hjälm och hoppar ut från en 

bergsklippa med en fallskärm].  

[Dolph ser in i kameran och fäller upp fallskärmen. Fallskärmen visar Leo Vegas logotyp].  

[Skådespelaren sätter ned fötterna på ett hav med frusen is och går självsäkert framåt].  

Berättarröst: Älskar du också kunglig spänning? Leo Vegas, Sveriges mobilcasino.  

Dolph Lundgren: Kungligt [Sitter på ett hav med frusen is med bergsklippor som bakgrund, 

med en eldstad framför sig och värmer kaffe. Skådespelaren spelar casino på telefonen]. 

(Viafree, 2019).  

 

 

Transkribering av reklamfilm 2 - Snabbare 

Pontus Gårdinger: Det finns många bra anledningar till att spela på Snabbare.com [Gårdinger 

går in i bild med hög hastighet].  

Pontus Gårdinger: Du slipper till exempel krånglig registrering [Gestikulerar med händerna 

när programledaren förklarar, samtidigt som det dyker upp olika figurer i bakgrunden].   

Pontus Gårdinger: Du har pengarna på kontot inom några minuter och nu har vi dessutom en 

riktigt snabb välkomstbonus [Fler figurer dyker upp i bakgrunden].  

Berättarröst: Hämta din snabbare bonus, just nu dubblar vi din första insättning upp till 2500 

kronor [Paket flyger förbi snabbt i bild och visar upp siffran 2500 kr i stora bokstäver]. 

Slutjingel: Spela snabbare på Snabbare.com [Logotypen för Snabbare uppvisas i slutet av 

reklamfilmen]. (Viafree, 2019).  

 

 

Transkribering av reklamfilm 3 - Nano Casino  

Kille i rosa kavaj som gungar hängmatta: Na na na na na na [Vickar på fötterna och gungar 

med i rytmen av låten]. 

Tjej i gul klänning och orange kavaj: [Dansar och vinkar med armarna rakt upp i luften]. 



55 

 

Kille som sitter på en parkbänk: [Nickar med huvudet och vickar med foten]. 

Tjej klädd i en orange tröja och pannband: [Dansar rytmiskt och smilar samtidigt som hon 

håller en telefon i handen].  

Tjej i en lila jacka: [Dansar rytmiskt och ler brett in i kameran samtidigt som hon håller en 

telefon i handen].   

Kille i rosa kavaj som gungar hängmatta: Talking bout you and me [Han ser in i kameran, 

gungar med i låten och vickar på fötterna]. 

Tjej i lila jacka och blond kille med randig skjorta: Woooah oooahh [Tjejen sitter i en 

kundvagn som killen kör lekfullt med. De sjunger med i låten och ser glatt på varandra].  

Berättarröst: Lite mer na na na i vardagen. Välkommen till Nanocasino.com [logotypen för 

Nano casino visas upp i slutet av reklamfilmen]. (Viafree, 2019). 
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