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Abstract 

The starting point in this study is the huge increase of betting- and casino advertising in 

Swedish television. Advertising from betting- and casino companies occupies a lot of space in 

the daily media flow and this study investigates how masculinity is constructed in the 

commercials for a Swedish context. Sweden is a country at the forefront of gender equality, so 

it is also interesting to investigate how the relatively new advertising genre for gambling is 

involved and constructs stereotyped images of masculinity. The study uses semiotics as the 

method of analyzing for commercial film clips produced for television broadcast in Sweden. 

The study finds that masculinity is constructed in different ways in advertising from 

gambling-companies. One difference is how companies registered outside Sweden use an 

aggressive macho man to promote game advertising while Swedish gaming companies 

construct a more everyday image of the man as soft and emotional.   
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1. Inledning  
  

TV-reklam är idag en företeelse som sker i alla TV-kanaler förutom statliga Sveriges 

Television. Reklamens uppgift är att öka intresset för en vara eller tjänst, ofta genom att 

förändra ett beteende. En iakttagelse av reklam är även att den många gånger är grovt 

könskodad och riktar sig mot en specifik målgrupp.  

  

Spelbolagsreklam tar upp allt mer tid i reklampauserna i svensk TV. Det går sällan en 

reklampaus, oavsett sändningstid, utan att tittaren bombarderas med budskap från olika 

spelbolag. En iakttagelse om spelbolagens reklamfilmer är att de i många fall är uppbyggda på 

ett sätt där tittaren ska lockas att starta ett konto hos spelbolaget och vid en första insättning 

av pengar får nya kunder olika förmåner att ta del av i spelbolagets olika tjänster som 

vadslagning inom sport, poker samt kasinospel. Något som ska leda till att kunden fortsätter 

spela och genom det tjäna mer pengar på konsumentens förluster. Det råder inga tvivel om att 

det verkar vara TV-reklam som spelbolagen satsar på och att de huserar på en marknad med 

hård konkurrens. Under 2014 dubblerades nästan TV-reklamen från spelbolag i svensk TV 

(Sveriges radio 2015).   

  

Vårt intryck av spelbolagsreklam är att den precis som majoriteten av all reklam är könskodad 

och att maskulina drag dominerar i spelbolagens reklamfilmer. TV-reklamen har länge varit 

en mediegenre med stor möjlighet att påverka och förmedla känslor. Med både bild och ljud 

så är TV-reklamen ett reklammedium med möjlighet till stor påverkan (Fagerström & Nilson, 

2008). Att studera könsstereotyper i reklam är inte något nytt, däremot har vi i den tidigare 

forskning vi sökt fram sett att majoriteten av tidigare studier fokuserar på femininitet. Vi har 

inte heller hittat någon forskning om hur maskulinitet konstrueras i reklamer för spelbolag i 

svensk TV. Sverige utsågs i oktober 2017 till det mest jämställda landet i EU (Regeringen 

2017). Därför finner vi det intressant att undersöka hur maskulinitet konstrueras i reklam från 

spelbolag som sänds i svensk TV-tablå. Vi väljer att undersöka spelbolag för att det skett en 

stor ökning av just den typen av reklam, samt att spelbolagen lägger stora summor pengar för 

att synas i svensk TV. Företaget Kindred som äger spelbolaget Unibet hade i Augusti 2017 

lagt 750 miljoner kronor på marknadsföring i TV. Det är nästan dubbelt så mycket som 

företaget betalade ut i löner under samma period (Göteborgsposten 2017).  
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Maskulinitet är kulturellt förankrat och många gånger finns en bild av vad som är manligt och 

hur en man beter sig. John Beynon (2002) menar att det finns olika typer av maskuliniteter 

och att bilden av vad som är manligt förändras från generation till generation. Medierna är i 

högsta grad med och konstruerar maskulinitet (Beynon 2002, ss. 1-2).   

  

1.1 Bakgrund  
Här redovisas fakta om hur siffror ser ut på den svenska spelmarknaden och hur utländska 

aktörer agerar på den svenska tv-marknaden.  

1.1.1 Den svenska spelmarknaden  
Under 2016 var det en fortsatt ökad tillväxt jämfört med tidigare år på den svenska 

spelmarknaden. Ökningen i omsättning berodde dels på nya aktörer med tillstånd på den 

svenska spelmarknaden, men även aktörer som saknar tillstånd att bedriva sin verksamhet på 

den svenska spelmarknaden (Lotteriinspektionen 2016). Även den fortsatta tekniska 

utvecklingen är bidragande till att fortsatt tillväxt, då aktörerna strävar efter att följa med i 

utvecklingen genom att öka sin tillgänglighet. Det spelbolagen strävar efter är att utöka sin 

verksamhet och vara tillgängliga på flera plattformar, ett populärt steg för spelbolagen är att 

skapa en mobil plattform (Lotteriinspektionen 2016).   

  

Internetkasino är det spelområdet som visade på starkast tillväxt, detta genom mycket stöd 

från kraftfull marknadsföring i både TV och radio. Inga av de bolag som erbjuder 

internetkasino har tillstånd på den svenska spelmarknaden. De aktörer som utan tillstånd i 

Sverige erbjuder flera tjänster som internetkasino, poker och vadslagning på sport är även de 

spelbolag som visar på en ökad omsättning och tar en större andel av marknaden 

(Lotteriinspektionen 2016).   

  

Spelbranschen växer och konsumtionen av spel regleras inte på ett tydligt sätt av konjunktur 

utan håller en jämn nivå oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur (Lotteriinspektionen 

2016). Under 2016 spelade de svenska hushållen i genomsnitt för totalt 2,34% av sin totala 

disponibla inkomst, vilket motsvarar 2158 kronor per person efter att vinstavdrag gjorts. Detta 

motsvarar endast reglerade spel i Sverige och utöver detta tillkommer alltså spel hos utländska 

spelanordnare som via internet erbjuder spel till svenska konsumenter. En marknad som även 

den kontinuerligt fortsätter att öka sin omsättning (Lotteriinspektionen 2016).   
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1.1.2 Utländska aktörer i svensk TV  
I Sverige är det enligt lag förbjudet att marknadsföra kasinospel, poker och vadslagning inom 

sport om man inte har tillstånd (Lotteriinspektionen 2016). Har man tillstånd måste man 

dessutom anpassa sin marknadsföring till olika restriktioner från Spelbranschens 

Riksorganisation (SPER 2015). Bland annat får marknadsföringen inte upplevas som 

påträngande och ska även produceras i en anda av spelansvar (SPER 2015).  

  

Hur får då utländska spelbolag utan svenskt tillstånd möjligheten att marknadsföra sig själva i 

svensk TV? Det har och göra med att de kanaler där marknadsföringen äger rum inte sänder 

från Sverige och lyder därför under lagarna i landet som sändningarna utgår ifrån 

(Lotteriinspektionen 2016). Ser man exempelvis till TV3 och Kanal 5 där reklam för 

spelbolag är vanligt förekommande så ägs TV3 av Modern Times Group och Kanal 5 av 

Discovery Communications. Båda bolagen sänder från Storbritannien. Ett land där reglerna 

för marknadsföring av spelbolag ser helt annorlunda ut och spelbolagen ges därför 

möjligheten att sända ut sina reklamfilmer i en svensk TV-tablå.  

  

Anledningen till att TV3 och Kanal 5 kan göra sina TV-sändningar från andra länder och ändå 

vistas på en svensk TV-tablå är ett EU-direktiv som gör det möjligt för alla medlemsstater 

inom EU att sända till andra medlemsländer. På så sätt kan reklam från spelbolag utan 

tillstånd i Sverige sändas ut till svenska konsumenter (Lotteriinspektionen 2016).   

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur reklamfilmer från spelbolag konstruerar maskulinitet 

för att se om samma typ av maskulinitet eller olika typer av maskuliniteter konstrueras i de 

reklamfilmer som analyseras och hur det befäster stereotypa föreställningar av män. Hur 

maskulinitet konstrueras betraktas också ur ett maktperspektiv. Dels sett till maktstrukturen 

mellan män och kvinnor, men även vilka maktskillnader som existerar mellan män. 

Som utgångspunkt i analysen har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Hur konstrueras maskulinitet i reklamfilmerna? 
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•  Vilka likheter och skillnader finns i hur reklamfilmerna konstruerar maskulinitet? 

•  Vilken betydelse har makt i konstruktionen av maskulinitet? 

1.3 Disposition  
Först redogörs ett urval av maskulinitetsforskning som fokuserar på visuell kommunikation. 

Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Sedan följer ett avsnitt om metod och 

metodtillämpning. Därefter följer en resultatdel där den semiotiska analysen redovisas 

reklamfilm för reklamfilm. Analysen avslutas med ett kapitel där resultaten diskuteras utifrån 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I slutet ger vi även förslag på hur vidare 

forskning av ämnet kan formuleras.  

2. Tidigare Forskning  
Maskulinitetsforskning är ett relativt nytt område som växt fram parallellt med den 

kvinnoforskning som bedrevs på 1960-talet men som även fortsatt under 1970-talet. 

Relationen mellan könen problematiserades och såg på mannen i en överordnad roll mot det 

kvinnliga könet. Det som uppmärksammades var det manliga våldet mot kvinnor, kriminalitet 

och krigsvåldet. I den här perioden av könsforskning såg man oftast manligheten som något 

mer komplext (Johansson & Kousmanen 2003, ss. 7-8). De senaste decennierna har 

forskningen gått från enbart kvinnoforskning där bilden av manlighet varit ensidig till 

genusforskning. Inom genusforskningen problematiserar man både manlighet och kvinnlighet 

och dess konstruktioner i relation till varandra. Joseph Pleck (1983) skriver i sin bok The Myth 

of Masculinity om den ensidiga bilden av manlighet i amerikansk forskning på 1980talet. 

Pleck problematiserade och kritiserade bilden och konstruerade istället ett forskningsprogram 

för att studera manligheten och hur den konstrueras (Johansson & Kuosmanen 2003, ss. 7-8).   

  

För att söka fram tidigare forskning har vi sökt i databaserna Mass media complete och  

Google Scholar. Följande sökord har använts för att hitta material: Masculin*, Semiotics, 

Marketing, Commercial och Tv-commercial. Masculin* var med vid varje sökning och 

kompletterades med de övriga orden semiotics, marketing, commercial och tv-commercial. 

Med enbart Masculin* som sökord blev det 1767 träffar. Med de kompletterande sökorden 

gav det mellan 20 och 100 träffar per sökning. Det som gav oss flest relevanta träffar var när 

sökorden Masculin* och “commercial” kombinerades då vi fick 50 träffar, där tre av träffarna 

används som tidigare forskning i arbetet. I tidigare forskning har vi täckt olika områden inom 
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maskulinitetsforskning för att skapa en övergripande bild av forskningen för vår egna studie. 

Vi har hittat studier från vetenskapliga tidskrifter med huvudområden inom lingvistik, 

feminism, marknadsföring och kommunikation. Vi har även hittat flertalet studier som 

analyserar hur maskulinitet konstrueras i visuell kommunikation och hur semiotik som metod 

används när man analyserar sitt material.  

  

Kareithi (2014), Cortese & Ling (2011), Jewitt & Oyama (2004) samt Kluch (2015) ger oss en 

bild över hur maskulina stereotyper konstrueras i visuell kommunikation. Epure, Eisenstat & 

Dinu (2014) har studerat reklamfilmer med hjälp av en semiotisk analys. De har inte specifikt 

undersökt maskulinitet. Vi använder deras studie som ett sätt att se hur semiotik som metod 

kan användas för att studera visuell kommunikation.  

  

För att få en övergripande bild av forskningsområdet har vi tittat på en meta-analys som berör 

genus i TV- och radioreklam. Studien berör 64 stycken innehållsanalyser av reklamer från TV 

och radio. Meta-analysen syftar till att först undersöka i vilken grad könsstereotyper 

förekommer i reklam, hur det förändrats över tid och hur det i så fall påverkar 

samhällsutvecklingen (Eisend 2010, s. 419). Tanken med studien är att den ska fungera som 

ett sätt att ge en tydligare bild av forskningsläget kring könsstereotyper i reklam. Resultaten i 

studien visar att det i hög grad fortfarande förekommer könsstereotyper i reklam. Utifrån 

resultaten i de olika studierna förklaras det att reklam är med och påverkar jämställdheten i 

samhället med sin produktion av typiskt manligt och kvinnligt beteende i reklam. Utifrån det 

studerade forskningsläget så menar även Eisend (2010) att yrkesstatus är något som det läggs 

vikt vid när man undersöker könsstereotyper i reklam. Det är även en viktig kategori eftersom 

mycket i den sociala jämställdhetsutvecklingen kan följas på detta område (Eisend 2010, s. 

431). Ett resultat som genomgående återkommer i meta-analysen är att män är kraftigt 

överrepresenterade i reklam (Eisend 2010, s. 431). Detta gör att vi finner det intressant att 

undersöka hur TV-reklam för en svensk kontext konstruerar maskulinitet.  

  

Rudloff (2016) har gjort en studie om dansk TV och de anmälningar om könsdiskriminering 

som kommit in mot dansk TV. Rudloff (2016) finner att ingen av de anmälningar som kommit 

in har handlat om hur män är överrepresenterade. Istället handlar alla anmälningar om att 

kvinnor inte representeras eller att kvinnor framställs som sexobjekt eller hemmafruar 

(Rudloff 2016, s. 169). Ingen av de anmälningar som kommit in handlar inte heller om 
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framställningen av mannen, hur maskulinitet visas upp i reklamfilmerna eller mot hur ett 

maskulint beteende skildras (Rudloff 2016, s. 170).   

  

Ett tema som är återkommande i det material vi hittat från våra sökningar är hur maskulina 

stereotyper konstrueras i visuell kommunikation och vilka faktorer som används i 

konstruktionen av maskulinitet. Vi finner exempel i studier från Kluch (2015), Cortese & 

Ling (2011) och Jewitt & Oyama (2004) där resultaten visar hur en maskulin bild konstrueras 

i visuell kommunikation. Kluch tar i sin studie upp en reklamkampanj från parfymmärket Old 

Spice. Studien finner att reklamfilmen framställer maskulinitet och den lokaliserar tre attribut 

hos mannen som används när stereotypisk maskulinitet konstrueras. Attributen är 

aggressivitet, dominans och konkurrenskraft (Kluch 2015, s. 369). Cortese & Ling (2011) 

söker efter ett maskulint ideal och att det går att identifiera i visuell kommunikation (Cortese 

& Ling 2011, s. 7). Jewitt & Oyama (2004) använder ett exempel i sin forskning om semiotik 

för att visa hur man kan se på underliggande budskap i visuell kommunikation. Exemplet 

bygger på en reklambild där ett par sitter i en bil och där det är mannen som kör. Detta är 

enligt forskarna ett sätt att se hur ett maskulint könsmönster produceras (Jewitt & Oyama 

2004, s. 138).   

  

Ett annat centralt begrepp som återkommer i tidigare forskning är det teoretiska begreppet 

hegemonisk maskulinitet. Kareithi (2014) menar att hegemonisk maskulinitet beskriver en 

nästintill ouppnåelig bild av mannen. Ändå är det bilden av den hegemoniska mannen som 

män ofta ställs i relation till, speciellt i massmedierna (Kareithi 2014, s. 30). Begreppet 

diskuteras även av Kluch (2015) som adderar till förklaringen av begreppet att den viktigaste 

föreställningen är bilden av en heterosexuell och atletisk man. Muskler är centralt och något 

som symboliserar dominans och kraft (Kluch 2015, s. 365). Kluch menar genom det att 

företaget Old Spice användning av två amerikanska fotbollsspelare är ett sätt att skapa en bild 

av hegemonisk maskulinitet. Även Cortese & Ling (2011) diskuterar en form av idealbild av 

mannen där livsstilsmagasinen som studerats, i reklambilderna använder sig av muskulösa 

kroppar för att nå ut med sitt budskap (Cortese & Ling 2011, s. 7).  

  

I den forskning vi hittat finns flera exempel på hur semiotik som metod kan användas för att 

studera visuell kommunikation. Epure, Eisenstat och Dinu (2014) använder semiotik som 

metod för att studera reklamfilmer i rumänsk TV. Forskarna menar att reklam är uppbyggt på 
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ett sätt där varje ord, bild och ljud är där för att skapa en speciell mening och för att påverka 

sin publik, samt att semiotiken är ett bra verktyg för att se dessa underliggande budskap 

(Epure, Eisenstat & Dinu, 2014, s. 604). Även Kluch (2015) och Jewitt & Oyama (2004) 

använder semiotiken som ett verktyg för att se hur maskulinitet och maskulina stereotyper 

konstrueras i visuell kommunikation.  

  

Att män förekommer mer frekvent än kvinnor i reklamfilmer gör att vi finner det intressant 

and undersöka hur maskulinitet konstrueras i reklamfilmer. Vi kommer göra vår studie på 

spelbolag då vi inte hittat någon forskning som berör maskulinitet och reklam från spelbolag. 

Men vi vill även undersöka det från en nationell kontext, då vi inte hittat någon studie som 

berör svensk TV-tablå. Rudloff (2016) undersöker exempelvis dansk TV och vad anmälningar 

om diskriminering mot dansk TV har handlat om. Med tankte på att Sverige 2017 utsågs till 

det mest jämställda landet i EU finner vi det intressant att undersöka hur TV-reklamen för en 

svensk kontext konstruerar maskulinitet.   

  

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer vi att redovisa de teorier som används som underlag i analysen av vårt 

material. Kapitlet avslutas med ett stycke där vi förklarar hur vi använder våra teoretiska 

utgångspunkter.  

3.1 Genus  
Inom genusforskningen är det framförallt begreppen kön och genus som är centrala. I en grov 

förenkling kan begreppen förklaras med att genus står för de sociala konstruktionerna av män 

och kvinnor medan kön betyder biologiskt kön. Genus började användas inom vetenskapen på 

1970-talet när antropologen Gayle Rubin gjorde en distinktion mellan begreppen kön och 

genus (Jarlbro 2006, s. 12). Rubin (1975) förklarar begreppsparet som att det i varje samhälle 

finns något som har med kön att göra, som däremot inte handlar om kön utifrån biologi. 

Istället pekar Rubin på de sociala relationer som finns och konstruerar genus. Teoretiker 

tolkar begreppen olika men i vår uppsats utgår vi ifrån Rubins (1975) syn där de biologiska 

skillnaderna inte utgör genus, utan där genus avser de sociala tolkningarna av de biologiska 

skillnaderna. Nilsson (1999) förklarar det som att kön är en fast kategori, medan genus är 

varierande och beror helt på social miljö över tid och rum. Vad som är maskulint eller 



8  

  

feminint är således en social konstruktion som förändras beroende på var man befinner sig 

både socialt och geografiskt.   

  

Genusbegreppet blir användbart utanför vårt vardagliga språk då vi oftast använder kön som 

uttryck för att skilja på män och kvinnor rent biologiskt. Begreppet genus kommer istället till 

användning när man ska identifiera vad som anses är typiskt manligt respektive kvinnligt. 

Connell (2008) beskriver existensen av genus som nödvändig då biologin inte bestämmer över 

det sociala. I vår uppsats blir det intressant att utifrån genusbegreppet som en social 

konstruktion, analysera TV-reklam för att se hur medierna är med och konstruerar 

maskulinitet och vad som uppfattas som typiskt manligt.    

  

3.2 Maskulinitet   
Maskulinitet som det manliga genuset byggs enligt Connell (2008) utifrån en modell. Den 

första delen i modellen bygger på makt där den viktigaste makten för det maskulina genuset 

rör den manliga dominansen. En dominans som även innebär en underordning av kvinnor. 

Strukturen existerar trots motstånd, främst från feminismen (Connell 2008, s. 111). Den andra 

delen berör produktionsförhållanden. Connell (2008) menar att mannen utför mer hårt arbete 

inom exempelvis industrin och kvinnor mer omsorgsarbete, men att det även existerar 

ekonomiska konsekvenser av genusuppdelningen. Arbete värderas inte bara olika utifrån klass 

utan även inom klassen där det finns en könad arbetsuppdelning. En uppdelning där det 

maskulina genuset tjänar mer än det kvinnliga (Connell 2008, s. 112).   

  

Maskulinitet konstrueras utifrån olika strukturer och omständigheter. Exempelvis genom 

ekonomiska omständigheter som påverkar konstruktionen av maskulinitet (Connell 2008, s. 

70). Detta då en viss konstruktion av maskulinitet kan premieras av en organisation. För att 

tilltala en större publik och genom det locka fler konsumenter och ge en större ekonomisk 

vinst. Detta i sig leder till att en organisation bakom exempelvis en reklamkampanj premierar 

en viss typ av maskulinitet i skapandet av en reklamfilm för att ge en så stor vinst som 

möjligt. Maskulinitet konstrueras på så sätt utifrån ett bakomliggande vinstintresse hos 

organisationen, i vårt fall är organisationerna olika spelbolag.  

  

Den professionella ishockeyn är en värld som precis som marknadsföring och reklam för 

spelbolag är skapad med vinstintresse. Professionell ishockey har konstruerats till en maskulin 



9  

  

värld där aggressivitet och muskulösa män är det som man förknippar med sporten (Connell 

2008, s. 69). Detta då det är den bilden av mannen som premierats och den bild av mannen 

som sporten marknadsför. Det blir ett exempel för hur en bild av vad som anses som 

maskulint har skapats inom sporten och att det även skapat en form av institution. När unga 

pojkar börjar utöva ishockey kommer de in i en miljö där man inte endast lär sig hur man 

utövar sporten och vad man behöver lära sig för att utvecklas. Man skickas även in i en 

institution med en tävlingsinriktad och maskulin struktur (Connell 2008, s. 70). Utifrån detta 

blir det intressant att se om även reklamfilmer från spelbolag är en maskulin värld där 

maskulinitet tar uttryck i form av muskulösa och aggressiva män.   

  

Nixon (2013) menar att synen på maskulinitet förändrades under 1980-talet vilket gav upphov 

till en “new man”. Kommersialiseringen av mannen gjorde att det visades en annan bild av 

mannen i reklam, där mannen är passiv och objektifieras. Det var främst inom kommersiella 

sammanhang som den här nya bilden av mannen konstruerades. Nixon (2013) menar att denna 

ökning av män som objekt i reklam till stor del handlar om ett förändrat beteende hos 

konsumenterna. Den största förändringen berörde attityden till produkter som herrkläder, 

manliga hygienartiklar och livsstilsmagasin. Det skapades parallellt med “new man” en ny 

grupp av manliga konsumenter (Nixon 2013, s. 292). Nixon förklarar konsumenternas 

attitydförändring med fokus på nytänkande kring herrmode, visuell representation och 

manliga modemagasin (Beynon 2002, s. 99). Beynon (2002) presenterar även en bild av “the 

new man” som den mjukare och feminina mannen som avvisade den traditionella manliga 

rollen i hemmet. Det handlade om en ny syn på mannen som omsorgsfull, känslig och 

ickeaggressiv (Beynon 2002, ss. 100-101). I och med intåget av “the new man” på 1980-talet 

börjar också den äldre synen på maskulinitet formad kring den industriarbetande mannen 

försvinna (Beynon 2002, s. 107).    

  

Hall (2013) menar att maskulinitet förändras beroende på tid och rum. Beynon (2002) menar 

att 1980-talets intåg av “the new man” genererade en reaktion som kom i början av 1990-talet.  

Reaktionen kom i form av att maskulinitetstypen “new lad” växte fram och konstruerades i 

kommersiella sammanhang. Det här var en hårdare och mer distinkt maskulin konstruktion 

som syntes i magasin riktat till män. “New lad” sågs som en tillbakablick på den tiden då 

männen ansågs som hårdare och dominanta utan censur. Många gånger kopplas “new lad” 
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mannen till pop-musiken och även supporterkulturen inom främst engelsk fotboll och 

huligansim (Beynon 2002, s. 109).   

  

3.3 Stereotyper  
“Stereotypes get hold of the few simple, vivid, memorable, easily grasped and widely 

recognized characteristics about a person, reduce everything about the person to those traits, 

exaggerate and simplify them” (Hall 2013, s. 247).   

  

Hall (2013) förklarar stereotyper i tre steg. För det första bygger stereotyper på att människor 

lokaliserar vissa egenskaper hos en person eller en grupp och förenklar, överdriver och 

synliggör dessa egenskaper. Det går också att se hur stereotyper är reducerande och 

förminskar något större till något enklare som blir lättare att förstå. Stereotyper fixerar 

personen eller gruppen till en förenklad bild som förhindrar variation i tänkandet runt 

personen eller gruppen. I en andra fas förklarar Hall (2013) att stereotyper använder en 

splittringsstrategi. Med det menas att människor ställer det som är betraktat som normalt och 

acceptabelt mot det som är onormalt och oacceptabelt. Stereotyper konstruerar på så vis 

förenklade sociala kategorier och förstärker skillnader mellan det normala och det avvikande.  

Stereotyper är genom det med och upprätthåller en viss symbolisk- och social ordning.   

  

För det tredje så hänger stereotyper ihop med makt (Hall 2013). Stereotypa bilder skapas där 

det förekommer grova maktskillnader. Stereotyper är en praktik som nyttjas och gör att 

människor klassificerar andra personer enligt normer och kategoriserar den uteslutande 

gruppen som “de andra”. Detta sker alltså inte av sig själv utan en förutsättning är att det finns 

en maktobalans mellan olika grupper i samhället. Maktobalansen i samhället formar ett “vi” 

som blir normalt medan “dem” anses som avvikande. Stereotyper blir därför tillsammans med 

maktskillnader fördomar som ibland ligger till grund för diskriminering. Hall (2013) menar att 

stereotypa uppfattningar framförallt drabbar de grupper som har mindre makt i samhället. De 

grupper som har makt och status kan lättare undvika de förenklade beskrivningarna, då de har 

möjlighet att definiera andra grupper. Stereotyper baseras på sociala maktordningar som 

exempelvis klass, kön och sexualitet (Hall 2013, s. 248).   

  

Gilman (2013) menar att stereotypa föreställningar bildas redan vid ung ålder. Vi skapar 

stereotypa bilder tidigt i vår utveckling och dessa fungerar enligt Gilman som ett sätt att 
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kontrollera vår omvärld genom att bilda mentala bilder av människor eller objekt i vår 

omgivning (Gilman 2013, s. 278). Det kan vara att skapa en mental bild av något eller någon 

som något bra och positivt, eller dåligt och negativt, för att kunna känna makt och kontroll 

över sin omvärld. Gilman benämner även självkänslan och delar även in det i ett “bra” och 

“dåligt” synsätt på sig själv och även omvärlden. Dessa föreställningarna bildar två olika läger 

och kan i likhet med Hall (2013) delas upp i vad som betraktas som normalt och som 

avvikande. Dessa mentala föreställningar av vad som är “bra eller dåligt”, “vi eller dem” och 

“normalt eller onormalt” menar Gilman bildas i tidig ålder och ligger till grund för alla 

stereotypa uppfattningar (Gilman 2013, s. 278). Stereotyperna har dock rörliga gränser och 

bygger på att våra mentala föreställningar kan ändras. Stereotyper är alltså något som 

förändras och vi kan gå från att hata något till att älska det, vilket gör att stereotyper aldrig ska 

fixeras (Gilman 2013, s. 279). Det är tydligt att Gilman (2013) och Hall (2013) har olika syn 

på stereotypbegreppet då Gilman bortser från maktstrukturer i skapandet av stereotyper. Dessa 

maktstrukturer som Hall förklarar att stereotyper skapas utifrån. Gilman (2013) förklarar 

istället stereotypbegreppet utifrån individuella kognitiva föreställningar som varje individ 

själv skaffar sig.   

  

Den teoretiska förståelsen av stereotyper har en koppling till att vi alltid gör mentala 

föreställningar av människor som bygger på olika tecken. Den semiotiska begreppsapparaten 

kan därför kopplas ihop med stereotyp-begreppet. Richard Dyer (2013) menar att man alltid 

gör tolkningar av tecken för att sedan skapa en förståelse till något större. Flera tecken 

tillsammans skapar alltså viss typ, eller stereotyp bild av verkligheten. Ett exempel är att vi 

alltid lär känna en person utifrån olika tecken och kategoriserar den personen på ett visst sätt. 

Det kan handla om olika roller i form av förälder, barn, arbetare, chef eller arbetslös. Även 

personlighetsdrag som glad, positiv, seriös, deprimerad och stressad spelar in i vår bedömning 

och kategorisering av andra människor (Hall 2013, s. 247).  

3.4 Tillämpning av teori  
Teoridelarna genus, maskulinitet och stereotyper använder vi för att kunna analysera hur 

maskulinitet konstrueras i fyra reklamfilmer. I uppsatsens analys kan vi luta oss mot 

begreppen och använda det som teorierna kommer fram till i en avslutande diskussion. 

Genusteorin använder vi i analysen för att se hur reklamfilmerna konstruerar genus och hur 

filmerna över- och underordnar specifika former av manligt respektive kvinnligt. Teorin om 

maskulinitetstyper blir viktig i vår analys för att förstå på vilka grunder som maskulinitet 
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konstrueras och hur det utifrån makt och manliga ideal reproduceras en viss bild av män i 

reklam. Stereotypbegreppet hjälper oss synliggöra hur reklamfilmerna reproducerar vissa 

maktförhållanden sett till sociala maktordningar. Precis som Hall (2013) beskriver så 

produceras stereotyper när det finns maktskillnader. I analysen ser vi hur reklamfilmerna är 

med och reproducerar vissa maktstrukturer mellan män och kvinnor men även hur 

maktskillnader premierar vissa sorts manlighet framför andra.  

4. Metod och material  
I kapitlet nedan motiveras vårt val av metod och urval, samt en beskrivning av 

metodtillämpning.  

4.1 Urval och Material  
Studien baseras på ett målinriktat urval. Detta innebär att urvalet för undersökningen gjorts 

med utgångspunkt i problemformuleringen (Bryman 2011, s. 392). Urvalet är således inte 

slumpmässigt utan strategiskt, detta medför även en rad begränsningar.  

  

Urvalet skedde i två steg där vi inledningsvis valde ut tio stycken reklamfilmer från olika 

spelbolag. Alla som valdes finns i svensk TV-tablå och är även producerade för en svensk 

tvpublik. I nästa steg valdes fyra reklamfilmer med variation sett till val av karaktärer och 

reklamfilmernas uppbyggnad samt vad de anspelar på. Filmerna gör reklam för fyra olika 

typer av aktörer på spelmarknaden. Aktörerna är utvalda utifrån att deras reklamfilmer är 

uppbyggda på olika sätt men även för att de ger en bra representation av en stor marknad.  

  

Materialet i studien består av reklamfilmer från fyra spelbolag, dessa är Kaboo (Bilaga 1),  

Unibet (Bilaga 2), Bet365 (Bilaga 3) och Svenska Spel (Bilaga 4). Samtliga reklamfilmer är 

30 sekunder och den semiotiska analysen baseras sedan på ett urval av tre till fyra scener per 

reklamfilm. Reklamfilmerna finns publicerade på Youtube, men alla visas regelbundet i 

svensk TV-tablå.  

  

4.2 Semiotik   
Den metod som vi kommer använda oss av i vår analys är semiotik och vårt metodval är 

inspirerat från tidigare forskning, exempelvis Kluch (2015), Epure, Eisenstat & Dinu (2014) 

och Cortese & Ling (2011). Forskarna har i sina studier gett en bild av hur semiotik kan 
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användas som metod för att studera visuell kommunikation och hur reklam kommunicerar 

underliggande budskap och skapar mening.  

  

Ekström & Moberg (2008) definierar en semiotisk analys som intresset för tecken och som ett 

synsätt där man analyserar symboler i vardagen. De menar att allt kan tolkas som tecken och 

att metoden inte endast kan användas för att studera dokument utan att semiotiken kan studera 

allt som kommunicerar (Ekström & Moberg 2008, s.17) Vi kommer i vår studie applicera 

metoden på visuell kommunikation.  

  

4.2.1 Teckentyper  
Semiotiken studerar tecken, det finns tre typer av tecken (Ekström & Moberg 2008, s.21).  

Symboler kommunicerar genom konventioner, de förutsätter en social överenskommelse. 

Exempelvis i en slalombacke, där färgen svart står för den svåraste nedfarten och färgen grön 

står för den lättaste (Ekström & Moberg 2008, s.22). Ikon och index har till skillnad från 

symbolen en mer naturlig relation till vad de står för. Ikonen skapar betydelse genom att 

tecknet liknar objektet som det refererar till exempelvis ett fotografi, porträtt eller staty. Ett 

index har ett orsakssamband mellan det betecknande och det som betecknas. Ser man 

exempelvis att det är vattenpölar på backen, går det att förutsätta att det nyligen regnat 

(Ekström & Moberg 2008, s.22). Ikoner och index är därför mer motiverande tecken, tecknens 

betydelse hänger ihop med själva tecknet i sig (Ekström & Moberg 2008, s.22).   

  

I vår studie kommer vi utgå från den franske semiotikern Roland Barthes semiotik som 

beskriver hur tecken förklaras och hur mening skapas. I analysen kommer och de olika 

begrepp som Barthes ser som nyckelbegrepp för en semiotisk analys av visuellt material att 

användas (Ekström & Moberg 2008, ss.22-24). Teckenteorin och hur tecken tolkas förklaras 

genom begreppen metafor, metonymi och paradigm och syntagm. Dessa appliceras även i 

meningsteorin där begreppen denotation och konnotation och myt också används för att 

förklara hur mening skapas.  

  

4.2.2 Metaforiska tecken  
En metafor är ett sätt att konkretisera verkligheten genom att bildligt återge en annan sida av 

verkligheten, genom att jämföra det som är mer bekant för sig själv lättare kunna förstå något 
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som är främmande (Ekström & Moberg 2008, s.25). Metaforer används frekvent i massmedier 

för att förklara hur någonting är, exempelvis genom att beskriva politiken som en kapplöpning 

inför varje val (Ekström & Moberg 2008, s.26). I visuell kommunikation kan ett exempel på 

maskulinitet vara en halstatuering på en man, som kan ses som en metafor för kriminalitet 

eller en hotfull maskulinitet.  

4.2.3 Metonymi  
Metonymi ligger nära metaforen i begreppsapparaten. Metonymen används för att beteckna en 

helhet med syftet att framhäva eller konkretisera något (Ekström & Moberg 2008, s.26). Med 

en metonymi kan man visa en liten del men ändå förmedla en helhet, det blir på så sätt ett 

effektivt sätt att förmedla en bild av verkligheten. Valet av metonymi är avgörande då det som 

ska förklaras genom metonymin måsten vara begripligt för de som kommunikationen ska nå 

ut till, detta då publiken för kommunikationen själva ska konstruera helheten. En metonymi 

fungerar även indexerande, ett exempel på metonymi kan vara att kalla en värld där pengar är 

centralt för “wall street”.  

4.2.4 Paradigm och Syntagm  
Tecken organiseras i system som är gemensamma för en kultur. I det fallet är det olika regler 

som avgör hur och när olika tecken kan kombineras, detta beskrivs genom paradigm och 

syntagm (Ekström & Moberg 2008, s.26). Paradigmet är den uppsättning av tecken som vi 

väljer mellan för att kunna kommunicera, i visuell kommunikation kan det vara ur vilken 

vinkel något visas, i vilken miljö det sker eller vilka färger som används. Kombinationen av 

de tecken vi hämtar ur paradigmet kallas för syntagm. I syntagmet hjälper sedan 

kombinationen av tecken till att skapa budskap (Ekström & Moberg 2008, s.26). I visuell 

kommunikation så utgörs syntagmet av allt som kommunicerar någon form av mening. Ur 

syntagmet kan man sedan plocka ur delar i form av bild och text som i sin tur bildar nya 

syntagm (Ekström & Moberg 2008, s.26). Exempelvis en man i kostym som bär på en 

portfölj, tecken som hämtas ur paradigmet är kostymen och portföljen. De bildar ett syntagm 

som kan skapa mening åt mannen som en affärsman.  

4.2.5 Denotation och Konnotation  
Vetenskapliga begrepp utvecklas ofta i par för att ge distinktioner till varandra. Så även 

begreppen denotation och konnotation Ekström & Moberg 2008, s. 24). Barthes menar att 

denotation är en bokstavlig och konkret förklaring av det tecken som analyseras. Det man ser 

är aldrig något annat än det man ser i texten (Ekström & Moberg 2008 s.24). Det konkreta 



15  

  

denotativa tecknet öppnar däremot för konnotationer som är olika betydelser, associationer 

och kulturellt accepterade innebörder i texten. Konnotationen är den djupare betydelsen som 

en visuell text kommunicerar, exempelvis kulturers gemensamma föreställningar (Ekström & 

Moberg 2008, s.24). I visuell kommunikation kan text och bilder med mångtydig betydelse 

användas som ett sätt att förmedla ett budskap, detta genom att använda en text med många 

konnotationer.  

4.2.6 Myt  
Myten beskrivs av Barthes som ett kulturellt värde eller föreställning som finns på den 

konnotativa nivån i analysen. Barthes utforskade myter genom att undersöka vardagliga 

företeelser och hur dessa representerades i olika typer av texter och visuell kommunikation. 

Det som ses som en myt är hur de olika vardagliga företeelserna framställs som om de har en 

naturlig och självklar innebörd, men där det finns underliggande budskap (Ekström & Moberg 

2008, s. 25). Barthes ger ett exempel på en bild en ung svart fransk soldat som saluterar och 

klädd i franska arméns uniform. På den denotativa nivån är det vad man ser, bildens mening.  

Men på den konnotativa och mytiska nivån kommunicerar bilden något annat. “Den visar på 

nationalism och militarism men i ett historiskt sammanhang kommunicerar bilden att 

Frankrike är en stormakt och att man troget tjänar dess flagga oavsett hudfärg och att det inte 

finns något bättre för kritiker av kolonialismen än en svart pojkes önskan om att tjäna sin 

förtryckare. Genom det är bildens betydelse även kopplad till föreställningar om den franska 

kolonialismen” (Barthes 1969, s.213). Således bygger myten på maktförhållanden, i exemplet 

ovan handlar det om att den franska kolonialismen naturaliseras.  

  

4.3 Metodtillämpning  
I analysen väljs scener ut ur varje reklamfilm analyseras. Varje scen beskrivs först på en 

denotativ nivå för att ge en tydlig bild av innehållet. Den denotativa analysen följs av en 

analys på konnotativ nivå där de semiotiska nyckelbegreppen metafor, metonymi, paradigm 

och syntagm, denotation och konnotation och myt, som definieras ovan i uppsatsen, 

appliceras.   

  

I de utvalda sekvenserna i varje reklamfilm kommer vi söka efter och identifiera olika 

maskulinitetstyper. Vi kommer även plocka ur flera tecken ur varje sekvens och genom att 

använda syntagmbegreppet kombinera flera tecken och analysera syntagmets innebörd och 

hur det skapar mening.  
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4.4 Begränsningar  
Semiotiken bygger på att förklara hur något får mening i sin kontext (Ekström & Moberg 

2008, s.27). Det i sig leder till att semiotiska tecken med flera potentiella innebörder kan 

tolkas olika av olika personer och genom det anses skapa mening av en person men inte av en 

annan. Exempelvis en metonymi där något mindre ska beskriva en helhet så handlar mycket 

om att mottagaren ska förstå helheten. Missas helheten av oss som utför analysen kommer vi 

inte heller kunna förstå vilken mening som kontexten ger.  

  

I vår studie har vi gjort ett målstyrt urval, ett urval som inte är slumpmässigt. En begränsning 

med det målstyrda urvalet är att vi inte kommer kunna generalisera resultaten till en större 

population utan endast till de filmer som vi analyserar semiotiskt i vår studie.  

  

En begränsning i en semiotisk analys är i valet av teoretiska utgångspunkter. När man väljer 

teoretiska utgångspunkter färgar man även sin analys utifrån dem. I vår teoridel har vi valt att 

utgå ifrån genus, maskulinitet och stereotyper. På så sätt färgar vi vår analys då det är dessa vi 

kommer utgå ifrån när vi gör vår analys och sedan diskuterar resultaten.   

  

4.5 Studiens giltighet och Reliabilitet  
En kritik som riktas mot den kvalitativa forskningen från den kvantitativa forskningen är att 

den inte är konsekvent och logisk och därmed mindre valid (Winther Jorgensen, Phillips & 

Torhell 2000, s.122). Detta är något som inte nödvändigtvis är korrekt. Det är inte säkert att 

de kriterier som används för att validera kvalitativ forskning kan avgöra om forskningen är 

valid. Vad gäller validering sker samma problematik även för naturvetenskaplig forskning sett 

till kriterier och tekniker (Winther Jorgensen, Phillips & Torhell 2000, s.123).   

  

Ett sätt att avgöra om analysen är valid är att se till sammanhanget och se om det är element 

eller förklaringar i analysen som inte passar in. Om flertalet element inte passar in i 

redogörelsen minskar det även sannolikheten för att andra kommer att acceptera redogörelsen 

och de resultat man fått ut av sin analys. Analysen kommer heller inte att ses som fulländad 

eller trovärdig (Winther Jorgensen, Phillips & Torhell 2000, s.123). Ett annat sätt för att 

fastställa en analys validitet är att bedöma dess fruktbarhet. Fruktbarhet handlar om analysens 
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förklaringskraft, det vill säga hur bra förklaringen som presenteras för tolkningen är (Winther 

Jorgensen, Phillips & Torhell 2000, s.123). Giltigheten kan på så sätt avgöras av 

tolkningarnas rimlighet.  

  

Kandidatarbetet fungerar inte bara som ett sätt att lägga fram resultat man fått ut av sin analys 

utan den fungerar även som en del av analysens validering. Analysen och vad man kommit till 

ska läggas fram så att läsaren kan bedöma de tolkningar som gjorts. Transparens är därför 

avgörande och arbetet bör därför innehålla exempel från det empiriska materialet samt 

detaljerade redogörelser kring tolkningar som binder ihop analytiska påståenden och specifika 

textutdrag (Winther Jorgensen, Phillips & Torhell 2000, s.123). Detta som ett sätt att ge 

läsaren en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av studien och även en möjlighet att 

bedöma processen.  

  

Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som studien kan replikeras. Detta är ett 

kriterium som i majoriteten av fallen är svårt att uppfylla inom kvalitativ forskning då de 

sociala normer och villkor som gällde vid en första studie kan ha förändrats (Bryman 2011, s. 

352). Gör man en undersökning av exakt det material som undersöks i denna studie får man 

troligen ett liknande resultat. Väljer man däremot nya reklamfilmer från samma bolag som vi 

valt är det inte säkert att det ger ett liknande resultat som vår studie, då de reklamfilmerna kan 

ha ett helt annat upplägg och passa bättre in i den rådande sociala miljön. Att välja 

reklamfilmer från helt andra spelbolag kan också ge andra resultat.  

  

Med intern reliabilitet menas att de personer som genomför analysen kommer överens om hur 

materialet som ska undersökas ska tolkas (Bryman 2011, s. 352). Ser man till den interna 

reliabiliteten i vår studie så har varje scen som tas upp tolkats av samtliga inblandade i 

undersökningen. Internt vill vi vara överens om hur vi tolkar de olika semiotiska tecken som 

vi lokaliserar i filmerna, detta som ett sätt att höja studiens interna reliabilitet.  

  

5. Analys  
I följande kapitel presenterar vi våra semiotiska analyser av totalt fyra reklamfilmer från 

spelbolag. Vi har valt att dela upp avsnittet med analyser av varje reklamfilm för sig. Först 

presenteras en denotativ redogörelse följt av en analys på konnotativ nivå.  
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5.1 Kaboo casino - The interrogator (2017)  
  

5.1.1 Scen 1: 0:00-0:05 (Bilaga 10.1, bild 1-3)  

Denotativ nivå  

Scenen startar med en helt mörk bild, man hör en strömbrytare slås på och ganska snabbt 

tänds lamporna i en lokal. Samtidigt spelas ett mörkt dovt ljud. Det sker en snabb inzoomning 

på en man som sitter brett isär med benen på en stol med en smartphone i handen, mannen 

spelas av skådespelaren Lance Henriksen. Stolen är “felvänd” så Henriksen lutar sig med sin 

bröstkorg mot ryggstödet. Henriksen är klädd i svarta skor, svarta byxor och en svart 

skinnjacka. Även om lamporna tänds så är miljön mörk och färgskalan är grå. Det är en mörk 

miljö med betongpelare, lysrör i taken, asfalt och vattenpölar på marken. Miljön kan se ut som 

ett parkeringshus eller en övergiven lagerlokal. Henriksen säger med mörk röst: “Kaboo, what  

is it?”  

Konnotativ nivå  

Scen 1 inleds med att fokus hamnar på Lance Henriksen. I inledningen av filmen spelas ett 

ljud. Ljudet som följer inzoomningen kan härledas till ett ljud som symboliserar fara 

(exempelvis i filmer). Syntagmet ljud och bild konnoterar fara. Henriksen sitter bakvänt på en 

stol och lutar sig framåt mot ryggstödet. Sittställningen, miljön, hur Henriksen är klädd samt 

hans ansiktsuttryck bildar tillsammans ett syntagm som ger en bild av att Henriksen är en 

maffiaboss eller ledare i den kriminella världen. Han har total kontroll över situationen. Sett 

till scenens utformning så är den även en gestaltning av en utpressningssituation i exempelvis 

actiongenren. Henriksen som skådespelare spelar ofta roller i denna genre vilket förstärker 

betydelsen. Henriksen fungerar i reklamen som en metonym för en farlig karaktär inom 

actiongenren. Henriksen gestaltar maskuliniteten som hänger ihop med den populärkulturella  

“maffiabossen”. Maffiabossen är kriminell och har makt och tvekar inte att pressa människor 

på information genom våldsamma metoder. Färgskalan är grå och miljön är stiliserad till 

mörka färger som uppfattas som en allvarlig situation som sker i det dolda. Kombinationen av 

ljussättning och färgskala ger Henriksens ansikte en mörk skuggning som förstärker den 

kriminella bilden. Detta kan konnotera Henriksens maktposition där han inte vill visa för 

mycket av sitt ansikte med risk att bli igenkänd av “offret”.  

5.1.2 Scen 2: 0:05-0:17 (Bilaga 10.1, bild 4-8)  

Denotativ nivå  
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Scenen inleds med att bilden zoomar in på en yngre man med en grön långärmad tröja som 

hänger upp och ner och viftar med armarna. Mannen svarar Henriksen på frågan “Kaboo, 

what is it?” med svaret “Vad vill du veta? Det är Sveriges skönaste nätcasino”. Kameran byter 

till en vinkel på Henriksen som är filmad underifrån från vänster. Henriksen sitter kvar i 

samma position på stolen, med en smartphone i handen. Henriksen svarar på ett lugnt och 

skeptiskt sätt: “Dont play games with me kid”. Kameran klipper till den yngre mannen och 

börjar samtidigt vändas för att visa att mannen hänger upp och ner och har huvudet nära 

marken. Han svarar på ett snabbt och stressat sätt “Vad håller du på med? Det är snabbt, det är 

enkelt och allt finns i mobilen”. Kameran går tillbaka till Henriksen som berättar att “I find 

that really hard to believe”.  

Konnotativ nivå  

I scen 2 sker en konversation mellan Henriksen och mannen i långärmad grön tröja. Mannen 

har hamnat i trubbel och blir utpressad på information om Kaboo casino. Det finns tydliga 

skillnader mellan röstlägena hos de två karaktärerna. Henriksen inleder konversationen med 

att med mörk röst och lugnt tempo fråga “Kaboo, what is it?”. Sättet Henriksen pratar på 

konnoterar att han har full kontroll på situationen och vet att den yngre mannen är i hans våld. 

Henriksens ansiktsuttryck i samband med frågan förstärker också den överlägsna positionen 

då han tittar skeptiskt ned på den yngre mannen. Den yngre mannen som under hot svarar 

med ljus, svajig och stressad röst “Vad vill du veta, det är Sveriges skönaste nätcasino”. 

Eftersom att den yngre mannen pratar med en uppenbart stressad röst, har ett oroligt 

ansiktsuttryck och att han är hängd upp och ner så konnoteras rädsla och att mannen befinner 

sig i en uppenbart pressad situation där hans liv kan vara i fara. Den yngre mannen kan 

associeras till en maskulinitet som kännetecknas av osäkerhet och han framstår som mjuk och 

töntig. Det är uppenbart att den yngre mannen befinner sig i en ovan situation och passar som 

mjuk och töntig inte in i actiongenren som präglas av hårda och muskulösa män. Genom att 

kameran vrider sig förstärks bilden av att den yngre mannen är hängd upp och ner för att 

pressas på information. Vridningen av kameran gör samtidigt att det på ett överdrivet sätt 

visar hur situationen kan kopplas ihop med actiongenren. Överdrivningen gör att scenen även 

kan ses som parodisk och kan kopplas ihop med actionkomedigenren snarare än actiongenren.  

5.1.3 Scen 3: 0:18-0:30 (Bilaga 10.1, bild 9-11)  

Denotativ nivå  
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Scenen inleds med att bilden zoomas ut och filmas från Henriksens håll, där man ser stolen i 

vänster bildkant. Framför Henriksen står en stor, lång, flintskallig man med stora muskler 

iklädd svart kostym, vit skjorta, svart slips och mörka solglasögon. I högerhanden håller han 

mannen i mörkgrön långärmad tröja. Den stora mannen berättar för Henriksen att det som 

mannen han håller i har berättat om Kaboo faktiskt är sant. Henriksen svarar den stora 

mannen: “You too? Okay”. Sedan ändras bilden till en bild över Henriksens smartphone där 

man först visar ett erbjudande där man kan sätta in 100 kronor, spela med 500 kronor samt få 

60 gratis spinn. Den bilden övergår sedan i en bild på Kaboos logotyp samtidigt som  

Henriksen yttrar orden “I hope the world is ready for this. Kaboo, my kind of casino”.  

Konnotativ nivå  

I tredje scenen zoomas kameran ut och man får se en ny karaktär som håller den yngre 

mannen i foten. Mannen uppträder som en typisk livvakt till Henriksen. Livvakten är en 

karaktär som kan ses i actionfilmer och vars enda uppgift är att beskydda en person med makt. 

Typiska drag för livvakten är att han är stor och muskulös och välklädd. Men även att han gör 

som han blir tillsagd och i sin omgivning anses vara lite korkad och endast användbar för sin 

fysiska förmåga. Något som i filmen stärker bilden av livvakten är att när han tilltalar  

Henriksens karaktär, gör han det med “sir”. Som ett sätt att ytterligare visa på vilka 

maktstrukturer som råder. När livvakten pratar med Henriksen gör han det med en osäker röst 

vilket konnoterar att han har stor respekt för Henriksen och är i underläge. De fysiska dragen 

överdrivs tydligt i reklamfilmen där livvakten är störst och starkast i scenen. Henriksens 

avslutande ord om att han hoppas att världen är redo för det här skapar en parodisk bild av 

Kaboo som något som skulle kunna vara revolutionerande för världen. Även det sista 

Henriksen säger om att Kaboo är hans typ av kasino konnoterar att tjänsten är något för 

risksökande och actionfyllda personer.    

  

5.1.4 Sammanfattande analys Kaboo  
I filmen är rollkaraktärerna överdrivna. Maffiabossens maskulinitet konstrueras som farlig och 

kriminell och i reklamen förstärks den bilden genom inzoomning mot hans ansikte som ser 

allvarligt ut och ett ljud som konnoterar fara. Miljön förstärks som kall och mörk med väldigt 

lite färger. Även hos livvakten förstärks vissa egenskaper. Karaktären är stor och muskulös 

men visar även undergivenhet genom att tilltala maffiabossen som “sir”. I och med de 

överdrivna egenskaperna hos maffiabossen och livvakten blir de reduktiva och det går inte att 

se dem som annat än kriminella och farliga. De överdrivna personlighetsdragen som filmen 
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visar upp är med och upprätthåller stereotypa uppfattningar om männen (Hall 2013, s. 247). 

Den bild som skapats av actiongenren om hur kriminella organisationer är strukturerade, ger 

en bild av hierarkiska organisationer med grova maktskillnader (Hall 2013, s. 248). Desto 

högre upp i pyramiden desto mer makt. Uppdelningen syns tydligt i filmen där Henriksens 

karaktär upplevs som boss och är den som har full kontroll och bestämmer händelseförloppet. 

Längre ner i näringskedjan finns livvakten som inte har någon makt beslutsmässigt utan bara 

ska göra som han blir tillsagd. Längst ner av alla är såklart offren, de som är hot mot 

organisationen eller som i det här fallet ska tillstå organisationen med information.  

  

Reklamfilmen gestaltar män i en miljö som uppfattas som kriminell och actionfylld. I filmen 

syns inte heller några kvinnor, maskuliniteten konstrueras således i relationen mellan olika 

maskulinitetskonstruktioner. Dyer (2013) menar att genom tolkningar av en samling av 

sammansatta tecken skapar vi förståelse för något större. Dessa sammansatta tecken skapar en 

viss stereotyp bild av verkligheten. I reklamfilmen från Kaboo blir det en tydlig helhetsbild av 

män som vi associerar till en aggressiv actionscen som kopplas ihop med ett visst beteende 

hos konsumenten som handlar om att gilla risktagande och att vara vågad. Reklamfilmen 

iscensätter utpressningssituationen som ett sätt att pressa den yngre mannen på information 

om tjänsten från Kaboo. Utpressning är även något som kan kopplas till ekonomisk framgång 

som i sig kan kopplas till den framgångsrike mannen som försörjare av sin familj. I 

reklamfilmen kan även utpressningssituationen och diskussionen kring ekonomisk framgång 

vara ett sätt att visa att spela på casino ger ekonomisk framgång. Det är tydligt att filmen 

konstruerar hypermaskulina män i en kriminell miljö. Detta i kombination med avsaknaden av 

känslor upprätthåller reklamfilmen en viss patriarkal bild om män.   

  

5.2 Unibet - Skalman (2013/2014)  
  

5.2.1 Scen 1: 0:00-0:05 (Bilaga 10.2, bild 1-2)  

Denotativ nivå  

Reklamfilmen inleds med att en man med ljusa chinos, vit skjorta med en stickad grön rutig 

tröja över, glasögon och tomteluva håller ett föredrag. Scenen utspelar sig i en hemmamiljö 

med en soffa, golvlampa och hyllor med olika pokaler och priser. Ljuset är gult och neutralt 

utan några speciella effekter eller starka strålkastare. Mitt i rummet står en stor 

whiteboardtavla med flera uträkningar på. Högst upp på tavlan står det “Karls Spelsystem”. 
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Karl använder tavla för att hålla sitt föredrag för sina tre vänner om hur de ska spela för att 

vinna. Karl använder tavlan för att visa sina beräkningar och grafer som lett honom fram till 

resultatet för hur man spelar för att vinna så mycket pengar som möjligt. I bildens framkant 

ser man tre huvuden som är publik till Karl föredrag. Karl säger “Då ger det oss 683 procents 

avkastning! Va! Vad säger ni? Joel?”.  

Konnotativ nivå  

Scen 1 inleds med att karaktären Karl står och vid en tavla och visar ett noga uträknat 

spelsystem. Karls stora glasögon, hans klädstil samt tavlan med uträkningarna bildar 

tillsammans ett syntagm som talar om att den här personen är smart och lägger stor vikt vid 

fakta, han kan liknas vid den populärkulturella “Nörden”. Nörden är osäker och söker gärna 

medhåll från sin omgivning vid beslut. Karls försök att genom noggranna beräkningar få med 

sig övriga gänget i hans teori konnoterar att Karl känner osäkerhet i sig själv och måste på ett 

övertydligt sätt bevisa att hans system är bra. Att han har räknat ut ett system konnoterar även 

att allt ska räknas ut in i minsta detalj och att “gå på känsla” inte existerar i Karls värld. 

Miljön som scenen utspelar sig i uppfattas som ett vardagsrum i en typisk hemmamiljö. 

Däremot kan det inte anses som normalt att ha en whiteboardtavla hemma vilket förstärker 

bilden av den populärkulturella nörden som Karl kategoriseras som.    

5.2.2 Scen 2: 0:05-0.16 (Bilaga 10.2, bild 3-5)  

Denotativ nivå  

Från Karls fråga går man över till Joel. Joel har helskägg och är klädd i en blå t-shirt och 

tomteluva. I händerna håller han en sköldpadda som han benämner som Skalman. Bredvid 

Joel sitter en kvinna i långt mörkblont hår, en vit långärmad tröja och en tomteluva med mer 

vitt fluff än Joel. Samtidigt som Joel klappar på sköldpaddan så säger han “Jag vet inte, jag 

tror ändå jag vill gå på Skalmans spel” Tjejen instämmer med “Mm jag med, Skalman brukar 

ha koll så att eh...”. Kameran klipper tillbaka till Karl som säger: “Vadå Skalman… Tommy, 

han är i alla fall med”. Samtidigt pekar Karl på Tommy med pennan som han sedan sätter på 

korken på och lägger tillbaka vid tavlan. Tommy är klädd i en vit t-shirt, har silvrigt 

luciaglitter runt huvudet och har även en grön och vit halsduk, i handen håller han en 

surfplatta. Tommy tittar upp från sin surfplatta och svarar “Va? Aah”. Det syns att Tommy 

inte har lyssnat på Karls utläggning och inte förstår vad som menas. Genomgående i scenen 

hör man en slinga av julmusik i bakgrunden.  

Konnotativ nivå  
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I scen 2 introduceras karaktären Joel, som direkt röstar ned Karls system och väljer att följa 

sköldpaddan Skalmans spel. Joel är ointresserad och hänger mest med i vad sina manliga 

vänner gör och bryr sig inte så mycket om vad man spelar på. Han framställs som lite korkad 

när han berättar att han går på Skalmans spel samtidigt som han klappar på sköldpaddan. 

Bredvid Joel i scenen sitter den kvinnliga grannen och hon håller med Joel om att välja 

Skalmans spel. Hennes blick är under scenen fäst på Joel och hon framstår till som förtjust i 

Joel och håller därför med honom i vad han säger.  

  

I slutet av scen 2 introduceras karaktären Tommy. Tommy är lite tuffare och visar på ett 

obrytt sätt att han inte har lyssnat på Karl och inte tagit del av hans föredrag om spelsystemet.  

I den miljön som filmen utspelar sig, med ett kompisgäng i hemmamiljö, så konstrueras 

Tommy som en motsats till Karl. Som gängets mer tuffa personlighet som ofta bestämmer vad 

de ska göra, samtidigt som Karl som istället på ett övertydligt sätt måste bevisa sin teori. Det 

finns en tydlig makthierarki som synliggörs när personerna pratar med varandra och vems ord 

som väger tyngst när beslut ska tas.  

  

Scenen konnoterar en vardagsrealism där filmen anspelar på vardagliga relationer i ett 

kompisgäng och där man får följa dem i livet. Scenen producerar på så sätt relationer som är 

bekanta och som tittaren kan relatera till. Kompisgänget konstrueras på ett sätt som 

konnoterar karaktärerna till typiska karaktärer i en amerikansk sitcom-serie. Det här 

kompisgänget kan konnotera serien “The Big Bang Theory” där fyra vänner har ett 

gemensamt intresse i vetenskap och där en granne som är attraktiv för en av karaktärerna 

flyttar in. Något som leder till speciella livssituationer som tittaren får följa. I det här 

kompisgänget är det istället betting som är det gemensamma intresset för tre vänner. 

Kompisgänget skapar även en form av ouppnåelig bild av ett kompisgäng där man umgås 

konstant utan att bli osams.  

  

5.2.3 Scen 3: 0:16-0:27 (Bilaga 10.2, bild 6-8)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med att kvinnan och Joel skriker ut glädje och lyfter Sköldpaddan i luften och 

sedan ropar de “Skalman! Skablman! Skalman! Samtidigt sitter Karl och Tommy och deppar. 

Efter det klipper kameran till Karl ensam vid ett bord där han nu har en vit långärmad tröja 
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med texten Yale på sig istället för en grön tröja. Miljön är ändrad och i bakgrunden syns ett 

foosball-spel, en avslagen TV och en soffa. Miljön är dessutom ljusare än i scenerna innan.  

Karl frågar sig själv: “Jag förstår inte, var i beräkningen gick det fel?” samtidigt som han 

knackar med sitt pekfinger på bordet. Efter det kommer en smartphone in i bild där man ser en 

bild på den före detta fotbollsspelaren Glenn Hysén iklädd svart t-shirt. Bredvid honom på 

skärmen syns texten “Störst utbud i mobilen och bäst liveodds!”. Samtidigt hör man Glenn 

Hyséns röst i bakgrunden som säger på med göteborgsdialekt “Hitta de bästa oddsen och de 

roligaste spelen hos Unibet. Av spelare, för spelare. Ha det gött!”  

Konnotativ nivå  

Att Karl sitter med en tröja det står Yale på konnoterar det ytterligare att Karl värderar 

utbildning högt och att han har en dröm om att vara elev på ett av Ivy League universiteten i 

USA. Med största sannolikhet matematikstudent då han använder avancerade uträkningar för 

sitt spelsystem. Miljön Karl står i med sin tröja konnoteras till en typisk bild av hur ett 

vardagsrum konstrueras i en sitcom serie. En öppen yta mellan köksbord och TV-soffan. Man 

ser även ett foosball-spel som ett attribut. Ett attribut som kan föra tankarna till sitcomserien 

Vänner, där karaktärerna Chandler och Joey äger ett liknande spel tillsammans i deras 

lägenhet.  

  

Att två karaktärer jublar och att två deppar konnoterar tydligt att det spelet som sköldpaddan  

Skalman “trodde på” var det som blev det som belönades. Besvikelsen hos Karl konnoterar 

inte bara en besvikelse över att ha förlorat pengar utan även om att han misslyckats med att 

övertyga Joel och Tommy som är hans bästa vänner, om att sina åsikter och sitt sätt är det 

bästa.  

  

I scen 3 så avslutas reklamfilmen med att Glenn Hysén talar och syns i bild. Hysén är en känd 

före detta fotbollsspelare och medieprofil och fungerar i reklamen som en metonym för 

fotboll, då det är inom fotboll som Hysén främst varit framgångsrik. Användandet av Hysén 

konnoterar inte bara fotboll utan framställer även en bild av att det är roligt och härligt att 

spela på fotboll. Hysén konnoteras även som en glad person och inte till en hård 

maskulinitetstyp.  
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5.2.4 Sammanfattande analys Unibet  
Det finns många likheter från Unibets reklamfilm med sitcom-genren där man får följa fasta 

rollfigurer i en vardaglig miljö. Det här är en genre som anspelar mycket på humoristiska 

inslag från vardagslivet. Det som på så sätt premieras i reklamfilmen är gemenskap i och med 

att tittaren får följa ett kompisgäng. Det i sig leder till att konstruktionen av maskulinitet inte 

handlar om att konstruera hypermaskulina karaktärer i en farlig miljö. Istället konstrueras 

maskuliniteter, precis som i sitcom-genren, för att passa in i en gemenskap där karaktärerna 

bortsett från det gemensamma intresset i gruppen har skilda personlighetsdrag. I rollfigurerna 

konstrueras en slags idealbild av manliga typer som utanför filmgenren egentligen inte 

existerar.   

  

Nilsson (1999) menar att vad som är feminint och maskulint är en social konstruktion. I 

reklamfilmen visas det hur den kvinnliga grannen inte har någon åsikt i frågan om vad hon 

ska följa för spel utan bara håller med Joel för att hon verkar förtjust i honom. Genom detta 

konstrueras en bild av att spela på odds är något för den manliga konsumenten. Det förstärks 

eftersom den kvinnliga karaktären endast håller med den manliga karaktären i vad de säger 

och konstruerar henne på ett sätt där hon inte har någon egen åsikt. När spelet är avgjort så 

åsidosätter karaktärerna normen om att män inte visar känslor i samma mån som kvinnor. Joel 

visar på en tydlig glädje över att han fått rätt medan Karl och Tommy visar på en stor 

besvikelse. I detta syns spår av den maskulinitet som kommersialiserades under 1980-talet i  

“the new man”. Karaktärerna är av den mjukare och mer feminina mannen med egenskaper 

som omsorgsfull, känslig och icke-aggressiv (Beynon 2002, ss. 100-101).   

  

Dyer (2013) menar att man alltid ser tecken hos en karaktär. De tecken man ser hjälper till att 

skapa en bild av karaktären och gör även att man kategoriserar en människa (Hall 2013, s. 

247). Personlighetsdragen hos Joel och Tommy, att den ene är lite mjukare och mer korkad 

och att den andra ses som ointresserad så hjälper de tecknen till att kategorisera dem. Ser man 

till Karl så har han flertalet egenskaper som överdrivs för att fixera karaktären till en enkel 

bild (Hall 2013, s. 248). I den här reklamfilmen fixeras Karls egenskaper och tittaren ska 

associera honom som den populärkulturella nörden och mest mjuka mannen i gruppen.   

  

5.3 Bet365 - Mikael Persbrandt  
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5.3.1 Scen 1: 0:00-0:05 (Bilaga 10.3, bild 1-3)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med att den välkände svenske skådespelaren Mikael Persbrandt står i en mörk 

miljö. I bakgrunden ser man flera biljardbord som andra personer spelar på under gröna 

taklampor. Persbrandt är klädd helt i svart, svarta byxor och en svart skjorta. I handen håller 

han en smartphone medan han tittar in i kameran och säger: “Vi kan korsa kontinenter och 

tidszoner”. Samtidigt klipps bilden till ett soligt öppet landskap med gröna ängar och gröna 

skogar och man ser en bil som åker på en väg. Bilen är nedcabbad, det klipps till en närbild 

till en av personerna som sitter i bilen. Det är en man med mörkt brunt hår som är välvårdat, 

en ljusblå skjorta och en svart jacka. I handen håller han en smartphone och framför honom 

dyker det upp ett hologram med olika odds på.   

Konnotativ nivå  

Persbrandt är en ikon för rollen som polisen Gunvald Larsson i Beck-filmerna. Rollfiguren 

Gunvald Larsson associeras till en impulsiv och aggressiv karaktär som använder både fysiskt 

och verbalt våld för att visa sin dominans mot andra. Persbrandt konnoterar därför en 

machoman som kännetecknas av fysisk styrka, mod, överlägsenhet och en mörk klädkod. 

Omgivningen går i en mörk färgskala. I reklamfilmen så är det rakt igenom en mörk miljö 

bakom Persbrandt när han är i bild i filmen han är även klädd helt i svart. Persbrandt har en 

central plats och har blicken rakt in i kameran vilket konnoterar överlägsenhet och mod. 

Mannen i bilen bär markörer som konnoterar en ung och fri man. Han åker i en nedcabbad 

exklusiv bil, har trendiga kläder, välvårdat hår och visar sin belåtenhet med ett leende. Att han 

åker i sin bil genom ett landskap konnoterar äventyrlighet och självständighet där landskapet 

även fungerar som en metafor för frihet. Ingen bestämmer över honom utan han gör sina egna 

resor och val. Kring bilåkande existerar även en myt om att bilåkande är något manligt och att 

det är män som kör.  

  

I filmen syns även flera stiliserade miljöer där färger framhävs för att ta fram stildrag. 

Exempelvis i landskapsmiljön där ljusa färger framhävs för att skapa en ljusare bild. I 

biljardhallen är det den gröna färgen som framhävs som ett stildrag. Där miljön till 

majoriteten ska vara grön och där den gröna färgen kan kopplas ihop med färgen på Bet365s 

logotyp.  
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5.3.2 Scen 2: 0:05-0:11 (Bilaga 10.3, bild 4-7)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med en bild av en arenamiljö med fans som är klädda i souvenirer för att visa 

lagtillhörighet. Fokus är på två killar, som står med en smartphone samt en skärm som dyker 

upp som ett hologram med statistik från Bet365. Därefter klipps det till en bild på en 

fotbollsarena. På läktaren står det skrivet med stora bokstäver “Bet365”. Sedan snabbspolas 

klippet och läktaren fylls med publik tills det att läktaren är helt full. Efter det klipps det till en 

hemmamiljö, ett stort fönster med mycket ljus, bokhyllor omgärdar rummet, högt i tak och 

centralt i bilden finns ett runt bord där det sitter en äldre man och en yngre kvinna. Det klipps 

till en bild där personerna sitter vid en surfplatta, med Bet365:s app öppen, kvinnan 

demonstrerar för den äldre mannen genom att peka och navigera i appen. Sedan klipps det till 

en bild där kvinnan visar olika odds och statistik. Scenen avslutas med att mannen ler mot 

kvinnan och ett hologram dyker upp där man ser att en fotbollsmatch spelas. När scenen med 

den äldre mannen och kvinnan börjar hör man Mikael Persbrandts röst i bakgrunden säga 

“Med ett enkelt knapptryck”.  

Konnotativ nivå  

Det klipps till en arenamiljö med flera fotbollssupportrar och kameran fokuserar på två män 

med supporterartiklar från det engelska fotbollslaget Stoke City FC. I arenamiljön ser man 

även Bet365:s logotyp som konnoterar till att bilden är filmad inifrån Stoke City FCs 

hemmaarena Bet365 stadium. Männen med supporterartiklarna konnoterar en bild av den 

klassiska maskulina fotbollssupportern som kännetecknas av män under 50 år som bär 

souvenirer från sitt lag med sitt lags färger för att visa grupptillhörighet. Fotbollssupportern 

ses i en arenamiljö med hög ljudnivå och mycket rörelse kring sig.   

  

I bilden med den yngre kvinnan ser det ut som att hon hjälper sin pappa genom att 

demonstrera för honom hur Bet365s tjänster kan vara till hans nytta. I övrigt så bryter den här 

scenen mot det mansdominerande i reklamfilmen då det är en kvinna som visar övertag i 

kompetens mot en man. Det kan dock uppfattas som att den yngre kvinnan hjälper mannen för 

att kunna ta del av det annars uppenbart manligt könskodade intresset med betting och 

casinospel.    
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5.3.3 Scen 3: 0:11-0:19 (Bilaga 10.3, bild 8-11)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med att Persbrandt står vid ett biljardbord i den mörka miljön med gröna 

lampor. Han håller en biljardkö i handen och på biljardbordet är det upplagt för en  

“sprängning”. Samtidigt säger Persbrandt “I samma ögonblick som en match förändras”. Då 

klipps det tillbaka till fotbollsarenan där man får en närbild på två supportrar som ställer sig 

upp. Direkt klipps det till en man i en tvättstuga. Mannen sitter på en bänk och stirrar, när det 

plingar till på en smartphone som ligger bredvid honom på bänken. Det visas som en notis 

från Bet365 i ett hologram. När notisen kommer upp hörs Persbrandts röst säga “Så ser vi det 

direkt”. Sedan klipps det till Persbrandt som skickar iväg en hård stöt med biljardkön. 

Därefter klipps det till fotbollsarenan där supportrarna jublar frenetiskt på läktaren.  

Konnotativ nivå  

Scenen visar en bild på supportar med blickar som konnoterar hopp eller förväntan samtidigt 

som de ställer sig upp. Syntagmet här konnoterar att något är på väg att hända i matchen, 

troligtvis ett mål för deras favoritlag. När sedan jublet kommer konnoterar det att laget precis 

har gjort mål och känslorna tar över.   

  

I tvättstugan konstrueras en bild av en man som ser uttråkad och trött ut, tills det plingar i hans 

smartphone med en notis från Bet365. Miljön mannen befinner sig i associeras till en 

tvättomat som är vanlig i storstäder och även vanlig i filmer, tvättomaten är en plats där ett 

första möte ofta sker. Mannen konnoterar även en bild av “the new man” som är mer 

omsorgsfull och hjälper till i hemmet. Här genom att sköta tvätten.  

  

5.3.4 Scen 4: 0:23-0:29 (Bilaga 10.3, bild 12-18)  

Denotativ nivå  

Den här scenen är fem olika bilder på personer som det klipps snabbt emellan. Först är det 

Mikael Persbrandt klädd i svart i biljardhallen, sedan mannen från bilen som nu står i en solig 

landskapsmiljö. Efter det ser man kvinnan från vardagsrummet. Hon är utomhus i en solig 

miljö med palmer i bakgrunden, klädd i en svartvit randig tröja. Efter det till mannen i 

tvättstugan, sedan till en av supportrarna på fotbollsmatchen, som nu står helt själv på en tom 

läktare med röda stolar. Samtliga personer står med sin smartphone i handen och samtliga ler 

in i kameran. Under bilderna hör man Persbrandts röst i bakgrunden säga “Bli medlemmar 
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hos världens största bettingsajt”. Scenen avslutas med att det klipps till en närbild på 

Persbrandts ansikte och han avslutar med att säga “Bli medlemmar hos Bet365”.  

Konnotativ nivå  

Filmen fortsätter i högt tempo med snabba övergångar, vilket kopplas till den aktiva 

konsumenten. Vi uppfattar det tillsammans med Persbrandts uppmaning om att “bli medlem” 

att det här ska fungera som inkludering av ett större persongalleri och inge en bild av att vem 

som helst kan konsumera Bet365s tjänster. Valet av karaktärer, där fyra av fem är män, pekar 

på att män är den tilltänkta kunden. Persbrandts dominanta tal som avslutar filmen kopplar 

Bet365:s tjänst till mod, överlägsenhet och att vara vågad. Den avslutande närbilden på  

Persbrandt är en uppmaning till den potentielle manliga konsumenten. I en kontext där 

Persbrandt ses som en ikon för Gunvald Larsson anser vi även att det kan tolkas som ett latent 

hot i kombination med Persbrandts allvarliga ansiktsuttryck i närbild.  

5.3.5 Sammanfattande analys Bet365  
Reklamfilmen är även actionfylld om som tittare matas man hela tiden med olika intryck och 

bilder från olika miljöer med olika personer. Snabba scenbyten kan kopplas till att man får en 

bild utav vadslagningens värld och att den sker på olika platser. Bland annat i typiskt sportiga 

miljöer som en arena, miljöer som associeras till filmvärlden, i detta fallet tvättomaten. Men 

även vanliga vardagliga miljöer som den äldre mannen och den yngre kvinnan i det som 

konnoterar ett vardagsrum. I och med den stora överrepresentationen av män i reklamfilmen 

skapas en bild av vadslagning som en manlig värld där män spelar på sport i olika miljöer.  

  

I reklamfilmen anspelas det också på en bild av den självständiga mannen. Mannen i bilen och 

fotbollssupportrarna uttrycks som självständiga och det skapar en bild av en maskulinitet som 

är äventyrlig och fri och som gör det han vill. Den fria och äventyrliga mannen konstrueras 

även som lycklig då man ser mannen i bilen le och fotbollssupportrarna som inte håller inne 

känslorna när deras lag gör mål.   

  

Genom hela reklamfilmen så matas tittaren hela tiden med flera olika bilder och vinklar 

samtidigt som musik spelas i bakgrunden samt att Persbrandt hela tiden pratar. På så sätt blir 

reklamfilmen actionfylld och fullmatad med intryck. Filmen visar upprepade gånger upp 

hologram vilket tyder teknisk färdighet hos Bet365 användarna. Tekniskt kunnande är något 

som konnoterar en typiskt manlig egenskap och upprätthåller därför den stereotypa bilden om 
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vadslagning och casino som något maskulint. Persbrandt som metonym för actiongenren gör 

även att reklamfilmen kopplas dit. Ser man till det massiva antalet bilder där man byter bild 

mer än en gång per sekund så är det nästan uteslutande bilder på män i olika vinklar som syns 

i reklamfilmen. Detta gör att reklamfilmen kan ses som parodisk då den uteslutande 

konstruerar olika typer av maskuliniteter samtidigt som den nästan helt utesluter kvinnor.  

  

5.4 Svenska Spel - This is Swengland  
  

5.4.1 Scen 1: 0:00-0:12 (Bilaga 10.4, bild 1-5)  

Denotativ nivå  

Scenen börjar med en helt blå bakgrund och texten “This is Swengland” syns i vitt. Samtidigt 

spelas instrumental musik. Sedan klipps det till ett tyst villaområde med ett vitt hus, ett rött 

hus och flertalet gröna häckar, det går synliga elledningar efter gatan. Man hör motorljud och 

det kommer en man åkandes på en beige vespa. Mannen är klädd i en beige lång rock, svarta 

byxor en svart hjälm, skinnhandskar och solglasögon. När mannen är ute ur bild klipps det till 

en närbild på mannen som kör vespan. Kameran följer mannen när han åker samtidigt som en 

brittisk röst säger “I just love football, i love the atmosphere. Like the whole thing around the 

game. Like coming in to the community in England”.  

Konnotativ nivå  

Texten “This is Swengland” parafraserar den välkända filmen “This is England” som handlar 

om ung brittisk arbetarklass i början av 1980-talet. Musiken i bakgrunden kan associeras till 

typisk brittisk rockmusik, till exempel bandet The Clash. Syntagmet konnoterar svenskars 

beundrande relation till England. Villakvarteret är typiskt svenskt. Miljön är väldigt lugn och 

stillsam. Husen är typiska svenska trähus och har gröna trädgårdar omgivna av häckar och 

man ser även en svensk vägskylt. Man hör även motorljudet från vespan innan huvudpersonen 

åker in i bild. Som ett sätt att visa på att det är lugnt, tyst och inte något stökigt område. Sedan 

får man se huvudpersonen som i bakgrunden pratar på brittisk engelska och sitter på en vespa. 

Bilden som konstrueras av mannen är att han är tydligt anglofil då karaktären romantiserar 

brittisk fotbollskultur och atmosfären kring matcherna samt att han pratar med en brittisk 

accent. Mannen bär tydliga attribut för den brittiska modskulturen i och med användandes av 

den långa rocken och vespan som transportmedel.  
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5.4.2 Scen 2: 0:13-0:19 (Bilaga 10.4, bild 6-7)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med att man ser mannen på vespan sitta i en ljus köksmiljö med benen i kors 

och fortsätta prata. Han är klädd i en lila kavaj, med en grå skjorta under och blåa jeans. Det 

ligger disk i diskhon och på det vita köksbordet står en ljusblå mugg. Mannen säger under 

scenen “Getting there, getting to know the people and just not being a tourist”.  

Konnotativ nivå  

I scen 2 får man en bild av personen utan hjälm och glasögon och man ser ytterligare drag av 

modskulturen där huvudkaraktärens skjorta är knäppt hela vägen upp. Blicken hos 

huvudkaraktären visar på att han verkligen tycker om England och gärna berättar om sina 

upplevelser från landet. Mannens sug i blicken när han får tala om sin stora kärlek till engelsk 

fotbollskultur ger en känsla av en kufisk person med ett djupt specialintresse. Känslorna som 

filmen sänder är att mannen är en ensam men entusiastisk man som brinner för sitt säregna 

intresse för engelsk kultur och fotboll. Scenen visar hur mannen blir intervjuad över sitt eget 

köksbord i sitt hem vilket kan liknas med ett transparent “hemma hos” reportage. Filmen 

förmedlar genom “hemma hos” känslan en vardagsrealism där man på ett komprimerat sätt får 

följa mannen en vanlig dag. Genom att mannens specialintresse för engelsk fotboll framhävs i 

filmen upprätthålls även bilden av att det är en traditionellt manlig egenskap. Den traditionella 

aktiviteten kan kännas igen vid mannen som förr samlade på frimärken.  

5.4.3 Scen 3. 0:20-0:28 (Bilaga 10.4, bild 8-10)  

Denotativ nivå  

Scenen inleds med att mannen är tillbaka på vespan och nu har stannat vid gatuköket Keps  

Grill. På väggen ser man en meny och en tavla med texten “Ring eller faxa in din beställning 

för avhämtning. Mannen som jobbar på grillen är flintskallig och klädd i en svart pikétröja. 

Mannen sitter kvar på vespan och vill göra sin beställning. Han säger “Hi, i´d like a bangers 

and mash, please”. Han får ett förvirrat “va?” tillbaka och mannen på vespan svarar med “En 

bangers and mash, en korv med mos”. I nästa bild har bilden zoomats ut och man ser nu hela 

grillen och miljön runt den. Det finns en trappa upp till en bro som ser ut att vara en form av 

station, vid sidan om grillen finns en uteservering och två silvriga bilar står parkerade.  

Samtidigt frågar personalen på grillen “Vill du ha någon krydda på mosen?” Mannen på 

vespan svarar “Nej, det är bra, tack”. Sedan kommer logotypen för stryktipset med sloganen  

“See you on saturday” in i bilden och filmen avslutas.  
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Konnotativ nivå  

När mannen tar vespan till korvkiosken förstärks hans kärlek till den engelska kulturen 

ytterligare genom sitt sätt att beställa på. Han beställer med termerna “bangers and mash” som 

tydligt påvisar att han på något sätt vill kunna imponera på mannen i korvkiosken med hjälp 

av sina engelska referenser. Uppfattningen är även att mannen är fortsatt ensam i vardagen då 

han åker till korvkiosken helt själv för att äta. Detta är ytterligare tecken som påvisar hans 

kufiska sätt att uppträda på. Det blir också en parodisk helhetsbild när filmen avslutas med att 

man tydliggör den svenska miljön med en svensk tunnelbaneskylt intill korvkiosken, som 

visar att filmen utspelar sig någonstans i Stockholm. Uppfattningen som filmen ger är att 

mannen egentligen drömmer om ett liv som engelsman. Men att man istället får på ett 

parodiskt sätt försöker uppleva sin dröm i ett vanligt bostadsområde i Stockholm.  

5.4.4 Sammanfattande analys Svenska Spel  
Anglofilen konstrueras i den här reklamfilmen på ett sätt där det visas så många tecken på att 

han är anglofil att syntagmet fixerar karaktären vid ett enda karaktärsdrag. Det konstrueras en 

bild av att det enda han tänker på och pratar om är England. Connell (2008) menar även att 

maskulinitet skapas utifrån olika omständigheter. I den här reklamfilmen konstrueras 

maskuliniteten utifrån kulturella omständigheter. Detta då hela reklamfilmen spelar på 

engelska subkulturer. Exempelvis till fotbollskulturen som karaktären hela tiden pratar om att 

vara en del av och hur mycket han älskar det. Modskulturen, som syns i karaktären genom att 

han bär den typen av kläder som är typiska för modskulturen samt att han kör en vespa. På 

sättet man konstruerar maskulinitet styrs också konsumenten till en viss typ av person. Man 

vill uppenbart trycka på den kulturella betydelsen för stryktipset som spelform och vilken typ 

av människor som man anser konsumerar den tjänsten. Man visar inte upp tjänsten 

(Stryktipset) eller att huvudpersonen använder den utan spelar helt på den historiska 

kontexten. Man skapar en typ av idealbild när man överdriver en kulturell och fotbollstokig 

person som man får följa oavbrutet genom reklamfilmen. Här ser vi ett exempel på det som 

Nixon (2013) benämner med att konsumenternas attityd är med och konstruerar en viss 

maskulin framställning i kommersiella sammanhang.  

6. Diskussion och Slutsatser  
Reklamfilmerna konstruerar olika typer av maskuliniteter i olika miljöer. Det man även ser är 

att till reklamfilmerna skapas även en viss publik som konsumerar reklamen. Ser man till 
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reklamfilmerna från Kaboo, Unibet och Bet365 så konstruerar de en bild av en vågad och 

spänningssökande maskulinitet som inte tvekar att ta risker. Detta i sig skapar en drivkraft hos 

konsumenten som i reklamfilmerna uppmanas att våga spela på sport och kasino och att det 

blir mer förmånligt om man använder sig av de olika erbjudanden som spelbolagen erbjuder. 

Detta skapar en viss typ av konsument som tilltalas av spänningen och risktagande samt 

drömmen om stora vinster. En ytterligare egenskap som adderas till konstruktionen av 

machomannen, den mjukare mannen och den kriminella mannen är ett värde i att vara vågad 

och att söka spänningen. Exempelvis som Henriksens karaktär i Kaboos reklamfilm som 

vågar ta risker för att få information. Eller Joel i Unibets reklamfilm som tar risken och väljer 

sköldpaddan Skalmans spel istället för Karls noga uträknade system.  

  

Ser man hegemonisk maskulinitet så ses det som en bild av mannen som är nästintill 

ouppnåelig. Kluch (2015) adderar till begreppet att den viktigaste föreställningen är att 

mannen är heterosexuell och muskulös, där muskler symboliserar dominans och kraft. Trots 

att bilden av mannen är nästintill ouppnåelig är det i massmedia ofta bilden av den 

hegemoniska mannen som maskulinitet ställs i relation till (Kareithi 2014, s.30). I 

reklamfilmen från Kaboo är Lance Henriksens karaktär en bild av den hegemoniska mannen. 

Henriksens karaktär visar på dominans och att han har kontroll, något som även visas genom 

att livvakten lyder honom. Detta blir även en anledning till att livvakten inte kan ses som en 

bild av den hegemoniska mannen. Karaktären uppfyller kraven kring muskler och kraft, men 

saknar helt dominansen då det tydligt syns att han har ett underordnat förhållande till 

Henriksen. Ser man även till Bet365s reklamfilm och vad man associerar Mikael Persbrandt 

till för typ av roller så är även han en metonym för den hegemoniska mannen som ofta visar 

på dominans och kraft.  

  

Av de fyra reklamfilmer som analyserats så ser vi hur innehållet tydligt utesluter kvinnor. Det 

är i princip enbart män som uttalar sig och kommer med en åsikt i filmerna. Detta tolkar vi 

som att reklamfilmerna är tydligt könskodade och riktar sig till en viss typ av manlig 

konsument. Utifrån genusteorin som Nilsson (1999) förklarar som en social konstruktion 

beroende på tid, rum och social miljö så ser vi hur den spelreklam vi analyserat tydligt riktar 

sig till ett manligt genus. Filmerna visar genom miljöer, val av karaktärer och huvudpersoner 

hur spelbolagens tjänster riktar sig till en typiskt manlig konsument. Tydligast är det i 

filmerna från Kaboo och Bet365 där man spelar på machokulturen med hjälp av kriminella 
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och actionfyllda attribut. Här konstruerar man en bild av mannen som gillar utmaningar och 

att ta risker för att vinna.    

  

På det sättet som de fyra olika spelbolagen producerar sina reklamfilmer finns det både 

likheter och skillnader i hur maskulinitet konstrueras. Unibet som svenskägd aktör och 

Svenska Spel som ett svenskt statligt bolag har valt en helt annan framställning av män 

jämfört med Kaboo och Bet365 som är utländska bolag. Det syns hur både Unibet och 

Svenska Spel skildrar vardagsrealism och mjukare män i sina filmer. Samtidigt som Kaboo 

och Bet365 i sina filmer använder sig av hypermaskulina män i mörka miljöer som kan 

uppfattas som parodiska skildringar av machomän. Dessa olika typer av gestaltning av 

maskulinitet tyder på att bolagen söker olika typer av män för att öka spelandet hos just dessa. 

Den genomgående konstruktionen av maskulinitet kan även diskuteras utifrån spelbolagens 

värderingar och normer när reklamfilmerna skapats. Kaboo och Bet365 konstruerar en bild av 

män som spelar som vågad och risktagande. Karaktärerna tilldelas även andra olika attribut. I 

de filmerna vi analyserat har vi bland annat sett en nördig man, en kriminell man och en 

machoman. Sett till detta och sett utifrån organisationernas vinstintresse så använder Kaboo 

och Bet365 en typ av maskulint laddad reklam medan Unibet och Svenska Spel använder en 

mjukare mer vardaglig gestaltning för att öka spelandet bland män. Detta i sig kan ifrågasätta 

värderingar och skapa frågeställningar om det verkligen är etiskt rätt att locka män in i ett 

beteende som kan vara skadligt.   

  

Hall (2013) menar att det ofta sker stereotypiseringar där det förekommer stora 

maktskillnader. Betydelsen av makt är central både i reklamfilmerna från Kaboo och Unibet. I 

en kriminell miljö står oftast en person högst upp med mest makt. Henriksens karaktär är 

därför central då han har kontroll och dessutom har en livvakt som står bakom honom. 

Stereotypiska uppfattningar drabbar ofta de med mindre makt i samhället. Mannen i grön tröja 

är här ett exempel på någon som blir utsatt i samhället i avsaknaden av makt (jmf. Hall 2013, 

s. 248). I Unibets reklamfilm så finns även där maktskillnader i gruppen av vänner (jmf. Hall 

2013, s. 248). Där Karl är den med minst makt i gruppen och därför behöver överbevisa sin 

teori och varför hans vänner bör lyssna på honom. En stereotypisk uppfattning om en nördig 

person med stora glasögon och prydliga kläder är att den personen inte ha så mycket att sätta 

emot i en eventuell konflikt. På så sätt hamnar karaktären Karl längst ner i hierarkin i 

kompisgänget.   
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7. Förslag på vidare forskning   
Vår studie har berört ett litet urval av det allt expansivare spelreklamsutbudet. Fokus har legat 

på fyra reklamfilmer från fyra olika spelbolag. Generaliserbarheten blir på grund av detta vag 

och det går inte att göra helhetsslutsatser utifrån våra analyser. Vi anser däremot att det vore 

intressant att driva vidare forskning inom området på ett kvantitativt plan med ett större 

analysmaterial av reklamfilmer från flertalet spelbolag. Detta skulle vara en bra utveckling på 

den studie vi genomfört för att få en helhetsbild över vilka framställningssätt av maskulinitet 

som spelbolag anammar i TV-reklam.   

  

Vi har även sett en skillnad i hur bolagen som är grundade utanför Sverige konstruerar 

maskulinitet jämfört med Svenska spel som är ett statligt bolag. Detta är även ett område som 

skulle vara intressant att undersöka vidare men med ett nytt och bredare analysmaterial. För 

att kunna dra slutsatser om hur företag från samma bransch producerar reklamfilmer olika 

beroende på om man är en utländsk aktör kontra en statlig verksamhet med ett större 

samhällsansvar.  

  

8. Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur maskulinitet konstrueras i TV-reklam från spelbolag, 

som sänds i svensk TV-tablå. Två av spelbolagen är svenskägda, Svenska Spel och Unibet. 

De andra två bolagen, Bet365 och Kaboo casino är utländska aktörer. Utifrån detta har vi tagit 

fram tre forskningsfrågor som vi sökt svar på genom en semiotisk analys av fyra 

TVreklamfilmer från olika spelbolag. Forskningsfrågorna som analysen har som avsikt att 

svara på är:  

• Hur konstrueras maskulinitet i reklamfilmerna?  

• Finns det några likheter och skillnader i filmerna i hur de konstruerar maskulinitet?  

• Vilken betydelse har makt i konstruktionen av maskulinitet?  

  

Som analysmetod har vi använd oss av en semiotisk analys med tre teoretiska utgångspunkter: 

Genus, maskulinitet och stereotyper. Genusteorin används för att skapa förståelse för hur 

reklamfilmerna konstruerar genus. Teorin om maskulinitet är viktig för att få förståelse för hur 

maskulinitet konstueras utifrån makt och manliga ideal i reklamsammanhang. 
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Stereotypbegreppet synliggör hur reklamfilmerna reproducerar vissa maktförhållanden. 

Utifrån den semiotiska analysen har vi kommit fram till att maskulinitet i de valda 

reklamfilmerna konstrueras olika. Dels ser vi i analyserna att en mjukare man reproduceras i 

filmerna från Unibet och Svenska Spel, som är svenskägda bolag. I filmerna från Kaboo och 

Bet365 ser vi hur en hårdare macho-man reproduceras för att göra reklam för spel. Vi ser 

också hur makt påverkar konstruktionen av maskulinitet. I filmerna ser vi på tydliga hierarkier 

mellan männen vilket skapar stereotypiseringar. Det syns på så vis hur maktaspekten mellan 

männen spelar in hur manliga ideal konstrueras i reklamfilmerna.   
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