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Abstract 

The gambling industry and the amount of gambling companies in Sweden has grown rapidly due to 

technical development and lack of regulation from the Swedish government. The possibility to gamble 

on internet has allowed several companies to enter the Swedish gambling market, which have caused a 

significant increase of marketing campaigns in different forms from these and other already existing 

companies due to the increase of competition . The themes of these campaigns vary, but the most 

common form is the focus on the possibility to gain easy money and also to present gambling as 

something easy-going. One of the most common themes is to in different ways include the monetary 

aspect to the ad (e.g. “easy money”, “win big” etc.). The monetary can be derived to parts of the 

industry that is characterized as stigmatized and seen as something that’s not fully socially acceptable. 

By using different themes in their advertising, people whom view these get different kinds of response 

towards the ad. Given this, our study aim to examine the relation between the theme in commercial 

(monetary/non-monetary) and the attitude and emotional response experienced by individuals. To test 

this, respondents filled out a survey where they were exposed to a commercial from two different 

gambling companies. The results of the survey showed that using non-monetary themes or messages 

in the ad, results in more positive responses, both emotional and attitudinal. This means, using non-

monetary rather than monetary messages in the ad may contribute to shape the attitude towards 

gambling to the better. This is something that can help a transition of gambling as stigmatized to more 

acceptable and also may create better sales due to the more positive attitude towards the ad. 
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1 Inledning 

Kapitlet beskriver kortfattat spelets historia, när det uppstod, varför och hur det har 

utvecklats fram till idag. Kapitlet innehåller även information och konkreta siffror gällande 

hur dagens spelbolag satsar stora pengar på marknadsföring. Vidare beskrivs det stigma som 

karaktäriserar spelbolagsbranschen och varför branschen kan anses vara stigmatiserat. 

Slutligen, innan studiens problemformulering och syfte, redogörs det för hur spelbolagen 

använder marknadskommunikation.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 En snabb inblick 

Reklam i olika former präglar alla människors vardag och det är i princip omöjligt att 

undkomma påverkan från företags marknadsföring. Oavsett om du sitter på bussen, läser 

tidningen eller sitter hemma i soffan framför Tv:n utsätts du konstant av meddelanden som 

ämnar förändra ditt sätt att se på saker eller få dig att agera på ett visst sätt. På senare år har 

reklam från en viss bransch explosionsartat intagit Tv-apparater och annonsplatser i tidningar 

(McMullan & Kervin, 2012). Vi talar om reklam från företag inom spelbranschen, så som 

Svenska Spel, Betsson, Bet365, Casinostugan, med flera. Den tekniska utvecklingen är 

orsaken till ökningen av aktörer som riktar sig mot svenska spelkonsumenter, enligt svensk 

lag får endast spelbolag som kontrolleras av staten erbjuda spel inom Sverige. Dessa lagar 

kringgås genom att erbjuda spel på internet i andra länder, så kallade offshore-bolag. Det är 

också olagligt att marknadsföra spelbolag som inte har sitt säte i Sverige, detta kringgås också 

genom att marknadsföra bolagen i utländska kanaler som sänder i Sverige till exempelvis 

kanal 5 och TV 3 (kelbet, 2016). Hur reklamen är utformad skiljer sig också ofta åt mellan 

olika spelbolag, vissa har ett starkare fokus på att vinna pengar medan andra förmedlar ett mer 

humoristisk fokus. Vilket fokus som förekommer i marknadsföringen och hur det påverkar för 

att skapa en önskad bild av spelbolaget är det som kommer vara centralt i denna studie.  

1.1.2 Spelets historia 

Spel och spelande har funnits långt tillbaka i tiden, det första lotteriet i Sverige uppstod år 

1699 och de intäkter som genererades användes för att hjälpa fattiga och utsatta invånare. 

Efter detta har flertalet statligt styrda lotterier funnits i århundradena efteråt, där intäkter till 

stora delar använts samhällsnyttigt och bland annat investerats i olika former av byggnationer, 

bland annat i sjukhus. Fram till år 1897 pendlade spelmarknaden mellan en liberal syn på spel 

och hårda restriktioner, de 40 åren innan år 1897 hade det varit i princip totalförbud mot spel. 

Ett statligt lotteri startades dock just år 1897 och efter det har andra former av spel också 
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legaliserats, däribland spel på fotboll år 1934. Fram till år 1980 var spelmarknaden främst en 

handling för att möta efterfrågan av spel och inte för att stärka den, det dominerades då också 

av statligt ägda eller kontrollerade företag. Efterfrågan förändrades dock efter år 1980 då 

spelbolag med monopol fick börja marknadsföra sina tjänster och även vidga sina utbud av 

spel. Denna kommersialisering av spel och dess marknad har sedan införseln ökat, där 

spelmarknaden nu mera till stor del vad gäller spel och olika bolag finns tillgänglig på 

internet. (Binde, 2014). 

I början av 2000-talet intogs den svenska spelmarknaden av en mängd utländska spelbolag via 

internet som alternativ till det statligt ägda Svenska Spel. De nya bolagen har genom intensiv 

marknadsföring erövrat delar av marknaden och ökat konkurrensen. Enligt Binde (2014) finns 

det både spelbolag med Svensk Licens och internationella företag verksamma på internet. 

Spelaktörer verksamma på internet utan svensk licens stod år 2014 för ungefär 11 procent av 

den totala spelmarknaden i Sverige. Samtidigt ökar spelandet successivt och den allmänna 

ökningen av spelande beror på många faktorer. Sådana faktorer är bland annat bekvämlighet 

med dygnet runt-öppna spelhemsidor, ökning av antal "pokerrum", mediabevakning av 

pokerturneringar, möjlighet till att öva på spel som inte innebär en ekonomisk risk för 

spelaren så som spela med låtsaspengar, kändisar som deltar i marknadsföringen samt en 

allmänt intensivare marknadsföring från spelhemsidor (McMullan & Kervin 2012).  

Av internetbolagens totala utgifter upptar marknadsföringen runt 35 procent (Sundling 2010). 

Dagens klimat i spelbranschen präglas av en ökning vad gäller marknadsföring från ett flertal 

spelbolag genom alla tänkbara medier så som Tv, tidningar och webbsidor. Sundling (2010) 

pekar på att även det statligt ägda Svenska Spel satsar stort på marknadsföring, år 2010 hade 

reklaminvesteringarna ökat med 21 procent jämfört med år 2006. Koncernen Svenska Spel 

redovisade år 2014 en nettoomsättning på 7 541 miljoner kr och investeringar i reklam 

uppgick till 599 miljoner kr (brutto) en ökning från år 2013 med 199 miljoner kronor. För 

hela den svenska spelbranschen låg reklaminvesteringen totalt på 3 578 miljoner kr (brutto) 

(AB Svenska Spel, 2014). 

1.1.3 En stigmatiserad bransch 

Spelbranschen är en bransch som kan karaktäriseras som stigmatiserad. Ett företag med 

stigmatiserad kärna, beskrivs av Elsbach och Sutton (1992), indikera att det finns något eller 

flera delar av organisationens kärnattribut, kärnelement eller kärndrag som av andra i 

omgivningen anses oförenliga med vanliga normer för organisationer i samhället. Det är 

ingen hemlighet att spelbranschen skapar och bidrar till missbruk hos samhällsmedborgare 
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(Laul, 2016). Att spelbolagen profiterar på den misär spelande skapar strider mot de 

vedertagna värderingarna som finns i samhället där samhällsnyttan hos organisationer bör 

väga tyngre än enskilda bolags ekonomiska avkastning. Likt andra branscher med en 

stigmatiserad kärnsysselsättning, exempelvis tobaksindustrin, måste spelbolagen arbeta för att 

skapa legitimitet för sin verksamhet och förbättra företagens image. En stigmatiserad 

företagsimage innebär att allmänheten anser bolaget vara opålitligt, skadat och av mindre 

värde än andra accepterade organisationer. Hudson (2008) hävdar att legitimiteten har två 

delar; dels att det ligger i betraktarens ögon, samt att det finns något i kärnverksamheten som 

gör att det bedöms som omoraliskt eller dåligt. Inom spelbranschen finns det många saker 

som kan uppfattas som tveksamt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv, framförallt det 

missbruk branschen bidrar till och också den aggressiva marknadsföring som utövas av 

verksamma spelbolag.  

1.1.4 Marknadskommunikation 

Spelbolagen måste förhålla sig till det stigma som karaktäriserar spelbranschen, genom 

bolagens marknadskommunikation försöker de påverka synen på dess verksamhet. 

Marknadskommunikation ter sig i olika former där det ibland handlar om att få konsumenter 

att köpa en produkt eller tjänst, försöka skapa beteende- och attitydförändringar i olika frågor; 

tillexempel förändra normer vad gäller spel, tobak eller alkohol, men också att tona ned en 

eventuell skandal eller dålig publicitet ett företag ådragit sig (Dahlén & Lange, 2009).  

I branscher där produkten eller tjänsten som erbjuds är väldigt snarlik mellan olika 

producenter används marknadsföring för att skapa en uppfattning om differentiering genom 

varumärkesuppbyggnad (Ibid). Detta skulle kunna förklara den markant ökade satsningen från 

spelbolag vad gäller marknadsföring. Eftersom spelutbudet hos olika spelbolag är så pass lika 

krävs det att företagen bygger bra associationer till dess varumärke för att attrahera och 

behålla kunder.  

Ett exempel på sådana metoder är Svenska Spel som förmedlar något de kallar ”Gräsroten” 

där företaget skänker 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten. Summan delas upp genom att 

kunder väljer att stödja en viss klubb, och ersättningen till klubbarna baseras på hur mycket 

dessa kunder spelar hos Svenska Spel (AB Svenska Spel, 2016). Det här kan skapa en känsla 

hos kunden att spelandet bidrar till någon form av samhällsnytta och motverka det stigma i 

spelbranschen. Det finns fler spelbolag som använder sig av liknande metoder, bland annat 

har Betsson en satsning som de kallar ”Äkta Hjältar” där bolaget uppmärksammar och hyllar 

individer som engagerar sig på olika sätt för att utveckla idrottare (Betsson, 2016).  
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1.2 Problemformulering 

Sutton och Callanhan (1987) förklarar att organisationer som anses stigmatiserade av olika 

anledningar har visats ha en negativ effekt både på det egna resultatet samt på nyckelaktörer 

associerade med organisationen. Den typ av stigma som den här studien syftar till är den som 

kommer ur organisationers huvudsysselsättning och skapar en ”förstörd image” hos företagen. 

Stigmat för spelbranschen handlar om att huvudsysselsättningen profiterar på kunders 

spelande och i vissa fall spelmissbruk. Stigma kommer från att individer jämför företags 

attribut utifrån dess egna värderingar, tro och ideologier (Ibid). När dessa inte stämmer 

överens och individen upplever företaget som olämpligt och omoraliskt så kommer företaget 

anses vara opålitlig och identifieras som fiende vilket gör att företaget anses stigmatiserat. 

Spelbranschens stigma innebär att spelbolagens verksamhet uppfattas som riskfylld, 

problematisk och vaneskapande. I dagens samhälle diskuteras ständigt spelbranschens 

påverkan på utsatta individer och grupper, bland annat i en artikel av Grahn (2015) som 

diskuterar den mängd spelreklam som förekommer, spelbolagens riktade målgrupp, samt hur 

reklamen påverkar spelmissbruk och familjerelationer. Ofta påpekas bolagens massiva 

marknadsföringskampanjer som någonting som förstör livet för personer med spelproblem, 

samt den bristande respekten från spelbolagen i deras marknadsföringsmetoder. Det samlade 

intrycket är att många i samhället uppfattar spelbolagen och, egentligen hela branschen, som 

en omoralisk tillika stigmatiserad bransch.  

Tidigare studier på andra områden påvisar att marknadskommunikation använts för att 

förändra synen på specifika branscher. Två exempel på detta är Kodak som förändrat synen 

på fotografering och kameror (Munir & Phillips 2005), samt tobaksföretag som förändrat 

synen på rökning i Sydafrika (Williams, Grier och Marks 2008). Genom att via sin 

marknadskommunikation bygga upp nya associationer till sin produkt har de lyckats förändra 

en form av institutionell syn och/eller attityd från marknadens konsumenter. Kodak förde in 

en ny kamerateknik på marknaden och genom marknadsföring förändrade de synen på 

kameran som en professionell och svårhanterlig produkt, till att via sin nya teknik istället få 

folk att associera kameran till en lätthanterlig och mobil teknik för minnesbevarande (Munir 

& Phillips 2005). På samma sätt har tobaksföretag förändrat inställningen till rökning från en 

tabubelagd och manlig produkt bland afrikanska kvinnor till en mer socialt accepterad 

handling (Williams et al. 2008). Detta genom olika former av marknadsföring och 

marknadskommunikativa knep. I rökningsexemplet utnyttjade man kvinnors ökande 

självständighet och menade att rökning skulle kunna anammas av dessa kvinnor som en följd 
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av detta. Detta kan urskiljas genom ett citat som lades fram i Tobacco Reporter som Williams 

et al. (2008, s 474) presenterar enligt citatet;  

”Women are becoming more independent and, consequently, adopting less traditional 

lifestyles. One symbol of their newly discovered freedom may well be cigarettes”  

Att det i rökningsfallet var en förändring av attityd för kvinnor är ur ett genusperspektiv inte 

intressant och ingenting som vidare behandlas i denna studie. Båda dessa exempel har alltså 

förändrat attityd eller syn mot en hel bransch genom sin marknadskommunikation, i dessa fall 

fotograferings- och tobaksbranschen. Tobaksexemplet kan ses som någorlunda besläktat med 

spelbranschen då det även där handlar om en stigmatiserad bransch, men som ändå lyckats 

förändra synen mot en bransch som inte alla gånger anses vara legitim.  

Att på detta vis genom marknadskommunikation försöka förändra de institutionella synsätten 

eller attityden mot en viss bransch kan appliceras på hur spelbolag använder sin 

marknadskommunikation. I och med att spelbranschen präglas av en något stigmatisk och 

negativ bild och ofta ställs i relation till olika problem som spelande medför krävs det att man 

via marknadskommunikationen lyfter andra positiva aspekter. Detta kan underlätta en 

attityds- eller beteendeförändring som enligt Dahlén och Lange (2009) är ett av 

marknadskommunikationens syften. Vilket görs genom att man i spelbolagens 

marknadskommunikation fokuserar på vissa egenskaper hos spel, bland annat genom att man 

anspelar på känslor och/eller förbättrade framtida livssituationer som spelet kan medföra så 

som rikedom. Förutom att anspela på känslor eller rikedom, som är de centrala delarna i den 

här studiens problemformulering, kan spelreklam lyfta andra synsätt så som exempelvis att 

spel är lekfullt, riskfritt och en social aktivitet. Detta bidrar till att spel ses som mer harmlöst 

och normaliseras (Monaghan, Derevensky & Sklar, 2008). 

En attitydförändring kan skapas genom marknadsföring för att över tid förändra synen mot ett 

attitydsobjekt, något som genomförts inom både kamera/fotograferings- och tobaksbranschen 

i tidigare exempel. Marknadskommunikationen förmedlar såldes något till de som exponeras 

och McQuail och Windahl (1993) förklarar att ju mer individen utsätts för reklam desto högre 

chans är det att individen anammar vad som förmedlas i reklamen. Eftersom mängden reklam 

från spelbolag trendenligt ökar stadigt blir individers respons från spelreklamen en central del 

i hur synen på spel och spelbranschen kan komma att förändras.  

Spelreklam betonar ofta de monetära fördelar som spel kan medföra för att locka till sig 

konsumenter, samtidigt exkluderas riskerna som spel innebär och den låga vinstchansen i 
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reklamen (Gavriel Fried, Teichman och Rahay, 2010). Korn, Hurson och Reynolds (2005) 

lyfter fem huvudbudskap som är vanliga i reklam för spel, vilka är: spel är roligt och 

spännande, vinn stort, fly verkligheten, spel är en underhållningsform och vem som helst kan 

vinna. Monaghan et al. (2008) förklarar att det centrala budskapet i spelreklam är att spelande 

leder till vinst ”lätta pengar” och att spel är roligt och underhållande. Vad som kan urskiljas i 

detta är att bland de vanliga egenskaper finns delar som är monetära och delar som är icke-

monetära. Exempel på monetära delar är vinn stort, vem som helst kan vinna och lätta pengar, 

medan spel är roligt och underhållande och fly verkligheten är exempel på delar som inte 

anspelar på det monetära hos spel.  

Det monetära inom spel är många gånger förankrade i det stigmatiska i branschen och i de 

problem som spel medför. Om en individ exempelvis befinner sig i en dålig ekonomisk 

situation, kan detta ha effekt på individens spelande genom att individen spelar mer. Wohl, 

Branscombe och Lister (2014) pekar på att individer som påminns om den dåliga ekonomiska 

situation de befinner sig i spelar för mer pengar än vad personer i en mer kontrollerad 

ekonomisk situation gör. Det finns en relation mellan en dålig ekonomisk situation och spel, 

framförallt genom att individer tror att det är nödvändigt att ta finansiella risker för att tjäna 

pengar (Ibid). Det monetära i spel är således någonting som är kopplat till det problematiska 

som spel kan medföra och någonting som ingår i det stigma som återfinns i spelbranschen. 

När monetära budskap förmedlas i spelreklam kan detta påverka hur reklamen uppfattas och 

därmed individens respons från reklamfilmen. 

Monetära och icke-monetära budskap eller egenskaper i en reklamfilm är exempel på olika 

innehåll i en reklamfilm. Olney et al. (1991) pekar på ett samband på en reklams innehåll och 

känslor som reklam skapar, även Edell och Burke (1987) lyfter att reklamens utformning kan 

påverka känslor som väcks. Något som påverkar reklams effekter är de känslor som reklamen 

väcker (Edell & Burke 1987; Batra & Ray 1986). Känslors roll i responsen från utformningen 

av reklammeddelanden har betonats mer, känslodelar försöker väcka negativa (rädsla eller 

skam) eller positiva (kärlek och humor) känslor och påverka affektiva (känslomässiga) 

responsdelar då man sett reklam, däribland attityder (Orth et al. 2007).  

Ett viktigt mål med reklam är att skapa gynnsamma attityder till den produkt man vill sälja 

(Pyun & James, 2011), produkten som reklamen avser är i detta fall spel. Attityden till 

produkten påverkas och formas av den attityden man har till reklamen som sådan (Ibid). 

Denna attitydmässiga respons från reklamen formas av reklamfilmsinnehållet och känslor 

som reklamen skapar (Olney et al., 1991; Edell & Burke, 1987). Reklamfilmsinnehållet 
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påverkar känslorna som reklamfilmen ger upphov till och som i sin tur påverkar den attityd 

som individer har till reklamen. Som tidigare nämnts är några olika egenskaper eller budskap 

vanligt förekommande i spelreklam, där den främst förekommande är ”lätta pengar” 

(Monaghan et al., 2008) som är att anspela på monetära ting. Detta samtidigt som andra 

monetära egenskaper som ”vinn stort” också är vanliga (Korn et al., 2005). Om 

reklamfilmsinnehållet presenteras på ett sådant sätt att det inte lyfter monetära delar som 

påvisats kunnat kopplas till det stigmatiska kring spel, kan detta eventuellt skapa andra eller 

mer positiva känslor hos en individ kontra om reklamen använder de monetära delarna. De 

känslorna som då skapas har en direkt påverkan på individers attityd till reklam (Olney et al., 

1991; Edell & Burke, 1987). Om de känslor som väcks är av en mer positiv art, skulle en 

reklamfilm som utelämnar det monetära i sitt huvudbudskap kunna skapa en mer fördelaktig 

attityd mot spel och spelbranschen vilket kan anses vara mer effektivt ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Hur dessa delar kan påverka attityden till reklamen från spelbolag 

innehar en lucka i tidigare forskning, varpå detta blir centralt att påvisa i denna studie, 

framförallt i en stigmatiserad bransch som spelbranschen. 

Galan-Ladero, Galera-Casquet, Valero-Amaro och Barrose-Mendez (2013) hävdar att 

produkttypen är något som kan ha en viktig roll i hur konsumenter reagerar mot reklam. 

Produkttypen är i detta fall spel och något som på så vis kan påverka hur reklamen uppfattas 

och olika respons som individer får från reklamen. Produkten i sig, i detta fall spel, 

tillsammans med att den återfinns i en stigmatiserad bransch skapar därför ett underlag för att 

undersöka attityden till spel. Den attityd individen har till spel kan i sin tur påverka attityd- 

och känsloresponsen som väcks från spelreklamsfilmer. Attityd till spel har tidigare påvisats 

vara generellt sett negativ både i Storbritannien och Australien (Orford, Griffiths, Wardle, 

Sproston & Erens, 2008; Donaldson, Rockloff, Browne, Sorenson, Langham och Li, 2015), 

varpå även en negativ attityd kan återfinnas även i en svensk kontext. Attityden undersöks för 

att se om reklamrespons hos individer signifikant även kan skiljas mellan positiv och negativ 

attityd till spel. Detta för att se hur differenser kan påverka responsen och om en negativ 

attityd mot spel som produkt kan överbryggas genom att frångå det monetära budskapet som 

återfinns i viss spelreklam. För att sedan genom detta skapa en positiv respons från reklamen 

hos dessa individer.  

Kodak- och Tobaksreklamen skapade, som tidigare nämnts, en attitydförändring till dess 

produkt (Munir & Phillips, 2005; Williams et al. 2008). Reklamen underlättade en form av 
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synförändring på branschen genom hur de framställde sin produkt i dess marknadsföring. Hur 

reklamen uppfattades tillsammans med att konsumenter blev utsatta för reklamen över tid 

skapade en förändring av syn och attityd på branschen. Således är vad reklam skapar för 

respons hos konsumenter en viktig del i hur reklam kan påverka formningen av attityd till en 

produkt eller varumärke. Om icke-monetära budskap i reklamfilm således bidrar till en mer 

positiv respons från reklamen, kan detta över tid leda till att en negativ attityd till spel kan 

förändras mot en mer positiv attityd. Den attityd- och känslorespons hos individer då de 

utsätts för reklam av denna variation (monetär/icke monetär) är således det som vi vill 

identifiera i denna studie.  

Marknadskommunikation återfinns i flera olika medier. Reklam på tv präglas av lägre grad av 

målgruppsselektivitet jämfört med andra medier (Kotler, Armstrong & Parment, 2013).  och 

dess reklam får ökat förtroende (Schultz 2013). Många individer exponeras därför av denna 

typ av reklam och den når således en stor målgrupp. Varpå reklam som sänds på tv blir en 

utgångspunkt för typen av reklam som studien ämnar undersöka. 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att utifrån det data som samlas in identifiera samband mellan två olika 

form av huvudbudskap i en spelreklamfilm, monetärt och icke-monetärt, och olika former av 

respons som en individ får från dessa reklamfilmer. Även att se till om detta kan skilja 

beroende av den attityd som en individ har till spel är av intresse. Studien ämnar även att 

kontrollera tidigare identifierade samband mellan den respons som en individ kan få från en 

reklamfilm, i form av känslorespons och attityd till reklamfilmen, i denna spelkontext. 

Slutligen undersöks även om det finns ett samband mellan en individs attityd till spel och 

dessa två olika former av respons från en reklamfilm som individen upplever. Resultatet 

kommer bidra till att förstå hur användning av monetära kontra icke-monetära budskap i 

reklamen kan påverka hur reklamen uppfattas. Vilket om det i något av fallen uppfattas mer 

positivt kan underlätta till att spel och även spelbranschen anses mer positiv och kan röra sig 

från det stigma som återfinns i branschen. Hypoteser kring dessa samband konkretiseras och 

presenteras tillsammans med och utifrån den teori som presenteras i den teoretiska 

referensramen. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska delar som gett stöd till studien och är essentiella i 

studiens grund. De teoretiska begrepp och fenomen förklaras för att underlätta förståelsen för 

fortsatt analys och diskussion. Referensramens olika delar binds samman till en slutlig 

analysmodell och agerar underlag för skapandet av studiens hypoteser.  

2.1 Marknadskommunikation 

Mårtenson (2009) förklarar att marknadskommunikation är en av de allra viktigaste delar hos 

ett företag. Men hon pekar också på att den är en del av företaget som är svår att definiera i 

hur mycket man får ut av dessa satsningar. Marknadskommunikationen är essentiellt för att 

bygga upp ett varumärke på en marknad. Den ter sig i olika former, bland annat genom 

sponsring, säljfrämjande aktiviteter och reklam. Satsningar på marknadskommunikation kan 

göras för att stimulera efterfrågan (varumärkesstimulans), via exempelvis rabatterbjudanden 

eller för att påverka upplevelsen av ett varumärke.  

2.1.1 Reklam på tv 

Reklam kan distribueras i medier som antingen är aktiva eller passiva, ett medie som är aktivt 

är där individer som ser reklamen aktivt måste välja att ta in den. Det är i sådana fall där 

konsumenten måste läsa för att ta in reklamen, som exempelvis reklam i tidningar. Den 

passiva reklamen är sådan reklam som konsumenten tar in utan att själva aktivt välja det, 

dessa blir på så vis svårare att avstå från att ta in än de aktiva. En passiv form av reklam är 

bland annat reklam som visas på Tv. Tv-reklam och reklam på bio är två reklamformer vilka 

fungerar effektivt för att skapa känslor eller någon form av respons hos de som ser den då 

dessa innehåller både bilder, rörelser, musik och färg. (Dahlén & Lange, 2009)  

Enligt Derevensky, Sklar, Gupta och Messerlian (2010) uppger nästan alla unga att de utsätts 

för annonsering från spelbolag, en stor del av dessa anser att de ”bombarderas” av denna 

reklam, speciellt genom popup-fönster på internet men även via Tv-reklam. Budskapet 

reklamen förmedlar är att det är lätt att vinna, att chansen att vinna är hög och att spel är en 

enkel metod för att bli rik.  

2.1.2 Egenskaper i spelreklam 

Sklar och Derevensky (2010) pekar på återkommande teman i reklam för spelbolag och lyfter 

nio olika sådana, dessa är; lätta pengar, social status, drömmar, sport, spänning, vanliga 

människor, humor, glamour och ungdomskultur. Det vanligaste temat i spelreklam är ”lätta 

pengar”, som alltså är en monetär egenskap där man anspelar på möjligheten att vinna pengar. 
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Enligt Korn et al. (2005) förekommer fem vanliga huvudbudskap i reklam för spel, vilka är; 

spel är roligt och spännande, vinn stort, fly verkligheten, spel är en underhållningsform och 

vem som helst kan vinna. Det monetära budskapet om lätta pengar, men också att spel är 

underhållande och roligt lyfts av Monaghan et al. (2007) som de centrala budskapen i 

spelreklam. Med utgångspunkt i Sklar och Derevensky (2010), Korn et al. (2005) och 

Monaghan et al. (2007) forskning förekommer alltså flera egenskaper med ett monetärt fokus. 

Monetärt fokus är alltså ett av de, om inte det, vanligaste budskapet som förekommer i 

spelreklam och då i form av exempelvis lätta pengar.  

Det vanligaste budskapet i spelreklam fokuserar alltså på det monetära och möjligheten till att 

vinna lätta pengar, samtidigt råder en situation där spelets ekonomiska bieffekter av 

spelmissbruk och stora ekonomiska förluster för individer sällan uppmärksammas av 

spelbolagen. Dessa kontraster i vad som marknadsförs och hur verkligheten ser ut för många 

individer som spelar skapar en negativ attityd mot spelbolag (Laul, 2016). Marknadsföringen i 

relation till spelets ekonomiska effekter är en central del i problematiken och det stigmatiska 

med spelbranschen. Detta utgör en grund för att se på skillnader då spelreklam fokuserar på 

det monetära i marknadsföring kontra när det inte har ett monetärt fokus. 

2.1.3 Monetära egenskaper 

Yi och Yoo (2011) studerar effekterna av marknadsföring där man har ett monetärt respektive 

icke-monetärt fokus, oavsett bransch. De pekar på att icke-monetära kampanjer verkar 

fungera bättre för att få positiv varumärkesattityd över tid än att använda monetära delar. 

Inom spelbranschen, där det finns en viss problematik som rör ekonomiska aspekter, utgör 

detta en grund för att monetärfokuserad marknadsföring kan påverka attityden till 

reklamfilmen ytterligare. 

Då, som nämnts innan, den vanligaste förekommande egenskapen i spelreklamsfilm är lätta 

pengar (Monaghan et al. 2007) och att Yi och Yoo (2011) påvisar att monetärt fokus i reklam 

skapar en mindre positiv attityd motiverar att i marknadskommunikationen för spel inte 

anspela på det monetära för att genom det skapa en mer positiv attityd till spel överlag. 

Med monetära egenskaper/budskap i denna studie involverar vi all form av anspelning på 

pengar i reklamen. Dessa anspelningar kan exempelvis bestå av vinster i form av pengar eller 

att man får pengar på sitt spelkonto exempelvis genom bonusar vid registrering eller liknande.  
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2.1.4 Reklamens innehåll  

Forskning har pekat på att individuella val och bedömningar av reklam påverkas, inte bara av 

innehållet av den kommunicerade informationen, utan också på vilket sätt informationen 

presenteras (Puto, 1987). Att använda sig av värme i reklam hjälper till att reducera irritation 

riktad mot reklamen, denna värme nås genom att skapa en trevlig atmosfär med värmegivande 

karaktärer, djur, barn eller liknande (Pelsmacker & Van den Bergh, 1999). Andra delar i 

reklamens innehåll som kan bistå till en reducerad irritation är att använda sig av humor 

(Aaker & Bruzzone, 1985) och att reklamen är informativ (De Pelsmacker & Ven den Bergh, 

1999). Det krävs att sådana delar också används på rätt sätt för att minska irritationen av 

reklam, exempelvis så kan humor som är överdriven eller korkad ha motsatt effekt och 

snarare en provokativ influens, vilket skapar negativa känslor från reklamen (Ibid). Vad gäller 

att reklamen skall vara informerande menar dock Greyser (1973) att ge för mycket 

information och att repetera sitt huvudargument för mycket leder till ökad irritation, vilket 

betyder att en reklam bör vara informativ till en viss nivå för att uppnå en minskad irritation. 

Genom att i reklamen presentera en situation som upplevs som falsk, överdriven, orealistisk, 

otrolig eller överdramatiserad leder även det till irritation (Aaker & Bruzzone, 1985).  

Olney, Holbrook och Batra (1991) inkluderar i reklamfilmsinnehållet hur delar framställs och 

hur unikt innehållet är. Det vill säga hur reklamen framställer olika delar som inkluderar 

produktinformation, hur säker produkten är, rationalitet och känslomässig tilltalan. Berlyne 

(1971) har föreslagit att egenskaper som överraskning, komplexitet, osäkerhet och 

nymodighet i form av ny information är stimulerande egenskaper som kan påverka den 

känslomässiga responsen. Nymodighet eller nyhetsvärdet ”novalty”  innebär hur en 

reklamannons skiljer sig från andra och är vad de kallar för hur unikt innehållet är.  

Olney et al. (1991) hävdar att innehållet i reklamen påverkar njutning och upphetsning som är 

de två typer av känslomässig respons som de undersöker. De förklarar också att hur unik 

reklamen är, är användbar information för att förutse känslomässig respons från individer och 

att hur unik reklamen var förklarar varians i de känslomässiga dimensionerna njutning och 

upphetsning.  

2.2 Attityd och attitydförändring 

Bohner och Dickel (2011) beskriver attityd som någonting en individ kan ha i åtanke och att 

det är en typ av utvärdering av ett objekt, kallat attitydsobjekt. Ett attitydsobjektet kan vara 

påtagliga saker likväl som abstrakta ting, såsom människor, saker och idéer. Definitioner 

förutom dessa är av varierande karaktär och vad som är en attityd är inte entydigt definierat. 
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Sánchez-Garcia och Batista-Foguet (2008) förklarar att attityder återfinns i kognitiva och 

affektiva dimensioner. Den kognitiva delen innefattar tro, kunskap, tankar och åsikter kring 

för- och nackdelar hos objektet, och den affektiva delen syftar till påverkan av känslor 

gentemot attitydsobjektet. I relation till spel, så är den affektiva delen av attityd, de känslor 

som spel väcker hos en individ och den kognitiva delen är mer kunskapsorienterad och 

behandlar för- och nackdelar med spel.  

Bohner och Dickel (2011) hävdar att attityd kan förändras, vilket benämns som 

attitydförändring. Detta inträffar då en förändring av hur man utvärderat ett attitydsobjekt 

sker, vilket sker då ny information tas in och behandlas.  I en attitydförändring blir minnet av 

attitydsobjektet förändrat hos individen. Förändringen i attityden kan vara permanent eller av 

en mer ostabil, föränderlig och kontextberoende karaktär. Starka attityder är mer stabila över 

tid och genom olika situationer, detta gör att dessa enklare tas fram från minnet, medan 

svagare attityder inte är lika lättillgängliga i minnet och är mer kontextberoende. Då en attityd 

formas eller förändras genom olika former av information kring attitydsobjektet, kallas detta 

persuasion, alltså en form av övertalning. Persuasion är någonting som återfinns inom 

marknadsföring där någon försöker övertala en konsument att köpa eller göra någonting. 

Detta kan kopplas till cultivation theory, som innebär att företagen försöker öka sannolikheten 

för att individer adopterar den bild som marknadsförs av bolagen. Cultivation theory handlar 

om att den mängd mediekonsumtion en individ utsätts för avgör sannolikheten för att den tar 

denna tro och värdering som individens egen (McQuail & Windahl, 1993). En påtaglig 

medieexponering skapar attityder som stämmer överens med den bild som förmedlas genom 

reklamer, exempelvis den bilden att alla vinner på spel. Friestad och Wright (1994) menar att 

en av konsumenters främsta uppgift är att tolka och hantera marknadsförares marknadsföring, 

de förklarar att konsumenter över tid bygger upp en kunskap om hur marknadsförarna arbetar 

för att övertala dem. Något som gör att de identifierar då en marknadsförare försöker påverka 

dem och underlättar för vilken typ av respons konsumenten bör ha för att nå ett optimalt 

resultat för sig själv.  

2.2.1 Attityd till spel 

Galan-Ladero et al. (2013) har som tidigare nämnts förklarat att typen av produkt som säljs 

genom reklam har en viktig roll i hur konsumenter reagerar på reklamen. Eftersom att 

produkttypen i det här fallet är spel så skulle attityden mot spel mätas för att se skillnader 

mellan negativa och positiva attityder mot spel och vad för respons reklamen skapar hos 



13 
 

individer. Detta för att se om exempelvis individer med negativ attityd mot spel kan vara mer 

positivt mottagliga mot spelreklam som inte anspelar på det monetära. 

För att mäta attityd mot spel har det tidigare utvecklats en mätskala kallad ATGS (Attitudes 

Towards Gambling Scale). Skalan skapades av 14 påståenden och kallas därför för ATGS-14. 

Dessa 14 påståenden tar respondenten ställning till i mätverktyget. Påståenden togs fram via 

olika spelrelaterade källor och var initialt 90 stycken. Dessa reviderades då ned successivt till 

de slutliga 14 påståenden genom bland annat en pilotundersökning. De som sparades valdes 

av undersökningsgruppens kommitté och sparades för att de var korta och ansågs viktiga i sin 

mening (Orford, Griffiths, Wardle, Sproston & Erens 2009). ATGS-14 har konfirmerats 

fungera i attitydmätning mot spel även i andra kontext än den ursprungliga, där attityder 

mättes i Storbritannien. Donaldson, Rockloff, Browne, Sorenson, Langham och Li (2015) 

konfirmerar skalans bruklighet även i Australien och konstaterar den som ett fungerade 

mätinstrument.  

Figur 1 här nedan visar dessa påståenden i dess ursprungliga engelska formulering.  

 

Figur 2.1 – Attitude scale items – Hämtad från Orford el al. (2009) 

Hur dessa vidare tillämpas i denna undersökning förklaras vidare i kapitel 3. 

2.2.2 Attityd till en reklamfilm 

Edell och Burke (1987) hävdar att en reklams effekter har varit koncentrerat till komponenten 

attityd. Reklam har då bedömts genom ett antal adjektiv som beskriver karaktären hos 

reklamen eller kognitiv respons, något som utelämnat känslor som reklamen skapar hos 
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individer. Tidigare metoder för att mäta hur effektiv en reklam är har skapat underlag för en 

attitydskomponent som är känslobaserad, något som inkluderas i attitydmätning via den 

affektiva delen.  

Pyun och James (2011) förklarar att ett viktigt mål med reklam är att skapa gynnsamma 

attityder mot produkten. Något som formas av den attityd en individ har mot reklam som 

sådan. Inom spelreklam är produkten i sig spel (odds, casino, hästar, lotto etc.), vilket betyder 

att attityden till reklamen influerar hur attityden till spel per se ser ut. Det vill säga en positiv 

attityd till reklam bidrar på sikt till en positivare attityd mot spel om man över tid utsätts för 

reklamen vid flera tillfällen, givet att man inte redan har en positiv attityd mot spel. Detta då 

McQuail och Windahl (1993) förklarar att ju mer man utsätts för en reklam ökar chansen att 

man anammar vad reklamen förmedlar till individen. Marknadskommunikationen har som 

tidigare nämnts olika former av effekter och syften varav ett är att skapa beteende- eller 

attitydförändring kring någonting (Dahlén & Lange, 2009). Att nå en attitydförändring mot 

det mer positiva hos någon med negativ attityd till spel kan således nås genom att skapa en 

positiv attityd till reklamen (Pyun & James, 2011) och att reklamen förmedlar positiva 

känslor. Känslor som då också kan förklara attitydförändring mot reklamen över tid (Edell & 

Burke, 1987) 

Robertson och Davidson (2013) förklarar att en välanvänd skala för att mäta attityd mot en 

reklam är OATAS (overall attitude toward the ad scale). Denna använder affektiva, kognitiva, 

produktrelaterade och reklamens estetiska attitydsdelar i en skala för att mäta attityden mot 

reklam. Varav Robertson och Davidson (2013) endast använder de affektiva och kognitiva 

delarna i sin mätning. De affektiva och kognitiva delarna är vanligt förekommande för att 

mäta attityd mot en viss reklam i tidigare forskning (Brown och Stayman 1992; Pyun och 

James, 2011; Olney et al. 1991; Batra & Ahtola, 1991). Olney et al. (1991) använder vad de 

kallar för hedonism och utilitarism för att mäta attityd mot reklam, variabler som är 

hänförbara till affektiva och kognitiva dimensioner. Detta då hedonismen behandlar njutning 

och någon form av lustkänsla vilket är sammanfallande med den affektiva dimensionen, som 

behandlar känslor. Utilitarism handlar om nyttan av en reklamfilm och hur användbar den är, 

vilket istället kan hänvisas till den kognitiva delen som mäter rationella tankar kring reklamen 

och utvärderar just användbarhet och dylika komponenter. Det förkommer en viss variation i 

de dimensionerna som används för att mäta attityd mot reklam, förutom just de affektiva och 

kognitiva dimensionera. Exempel på andra dimensioner som har nyttjats för att mäta attityd 

mot reklam i tidigare forskning är, bra för ekonomin (Pyun & James, 2011), social roll och 
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image (Ibid) och hur unik reklam är (Olney et al., 1991). Flertalet dimensioner skiljer sig 

således åt mellan tidigare forskning, något som är vanligt förekommande är dock just de 

affektiva och kognitiva dimensionerna som återfinns i olika former genomgående i dessa 

studier.  

Således skapar detta en grund för de affektiva och kognitiva dimensionerna som essentiella i 

attitydmätningen i vårt fall. Endast dessa två dimensioner används också i liknande mätningar 

tidigare, Robertson och Davidson (2013) använde i sin mätning endast dessa som var 

framreviderade från OATAS, så att nio stycken påståenden användes för att mäta den 

kognitiva delen av attityd och lika många för att mäta den affektiva delen. Undersökningen 

genomfördes med sjugradiga skalor där de påståenden presenterade i nedanstående tabell 2.1 

användes som ytterligheter på gradskalan. 

 

Tabell 2.1 – Items included in the attitude towards the ad scale – hämtad från Robertson och 

Davidson (2013) 

För att se hur attityden till reklamfilmen påverkas av reklamfilmsinnehållet så som den 

varierar i denna studie, det vill säga mellan monetära och icke-monetära egenskaper 

formuleras hypoteser kring detta. Först en hypotes för att se om det överlag finns en mer 

positiv känslorespons från en icke-monetär film, vilken attityd till spel individen än har. 

Uppvisar resultatet en skillnad mellan reklamfilmerna ökar det incitamenten ytterligare för att 

undersöka hur attityd till spel påverkar denna skillnad, och om skillnaden finns vid en negativ 

attityd till spel. Vilket kontrolleras i H2a.  

H1a: En spelreklamfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiv 

attityd till reklamfilmen än en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 
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Individer som har en negativ attityd mot spel är personer som potentiellt kan förändras till en 

mer positiv attityd till spel. Varpå det är intressant att se hur skillnad i attityden till 

reklamfilmen mellan de olika filmtyperna ser ut hos de med en negativ attityd till spel, 

utgångspunkten blir att en icke-monetär film väcker mer positiva känslor. 

H2a: Vid en negativ attityd till spel, skapar reklamfilmen med ett icke-monetärt budskap mer 

positiv attityd till reklamfilmen än en film med ett monetärt budskap 

 

Vi kontrollerar även om det finns ett positivt samband mellan attityden till spel och attityden 

till reklamfilmen, för att se om attityden till spel påverkar vilken attityd som finns till 

reklamfilmen. 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och attityd till spelreklamen. 

 

2.3 Känslorespons 

En serie studier indikerar att positiva känslor som väcks från reklam har en positiv påverkan 

på konsumenters attityd till reklam (Olney et al. 1991; Edell & Burke 1987). Andra studier 

påvisar att positiva känslor kan påverka andra former av attityder, som exempelvis 

märkesattityden. Pham, Geuens och Pelsmacker (2013) påvisar att en mer gynnsam 

märkesattityd skapas från reklam som väcker tillfredsställande känslor jämfört med reklam 

som väcker mindre tillfredsställande känslor. Det är därför intressant att undersöka vilka 

känslor som väcks genom reklamfilmer med skilda egenskaper, för att kunna koppla detta till 

attityden som skapas till reklamfilmen. En allmängiltig teoretisk definition av känslor är svår 

att hitta, enligt Izard (2009) har ingen av de många försöken att skapa en allmänt accepterad 

definition av känslor varit lyckad.  

Känslor, likt alla andra neurobiologiska (studie av nervsystem) aktiviteter, varierar från låg till 

hög nivå av intensitet. Varken en låg eller hög nivå av autonoma nervsystemets aktivitet är 

nödvändig för uppkomst av känslor, det vill säga att man kan vara relativt neutral men ändå 

ha en känsla kring någonting (Izard, 2009). I detta fall kan man alltså ha en lägre nivå av olika 

känslor (till exempel ilska, eller glädje) kring reklamfilmen men ändå känna för eller emot 

reklamfilmen.  
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2.3.1 Mätning av känslorespons 

För att mäta känslorespons av någonting finns det ett flertal metoder, bland annat DES (Izard, 

1977) och Mehrabian-Russells PAD dimensioner (Olney et al. 1991). Som nämnts innan är 

det även svårt att hitta en allmängiltig teoretisk definition av känslor vilket innebär att det 

finns en uppsjö av teori som kategoriserar och definierar känslor. Mätningar för vilka känslor 

som väcks beror också på vad som undersöks och i vilket kontext. Följande del består av en 

sammanställning av relevant teori för vår studie som berör känslor och mätning av 

känslorespons. 

Reklam kan skapa både positiva och negativa känslor och individer är medvetna om detta och 

har därför möjlighet att artikulera dessa känslor (Edell & Burke, 1987). Viss forskning 

undersöker alla olika typer av känslor på samma nivå av generalitet så som till exempel Izard 

(1977), medan annan forskning uppger en hierarkisk struktur för specifika känslor med mer 

allmänna grundläggande känslor. Laros och Steenkamp (2005) presenterar en hierarkiskt 

ordnad modell där den högsta nivån skiljer på positiva och negativa känslor, och den lägsta 

nivån presenterar de specifika känslobegreppen inom den positiva och negativa fördelningen. 

Mellan dessa nivåer finns, för att binda samman den högre och lägre nivån grupperingar, så 

kallade grundkänslor. I Laros och Steenkamps (2005) studie görs en innehållsanalys på tio 

stycken olika banbrytande studier på känslor, utifrån dessa klassificeras känslobegrepp som 

antingen positiva eller negativa (den översta hierarkiska nivån). Mittennivån i hierarkin består 

av begrepp med positiv påverkan; Belåtenhet, Lycka/Glädje, Kärlek och Stolthet och begrepp 

med negativ påverkan; Ilska, Rädsla, Sorgsenhet och Skam. Varje begreppsgrupp är en över-

kategori som består av ett olikt antal känslor. 

Zagalo, Torres och Branco (2005) undersöker hur videospel kan framkalla en mångfald av 

känslor, på likande sätt som filmer kan framkalla grundläggande känslor. Studien av Zagalo et 

al. (2005) utgick från sex komponenter, tre sådana som kan anses vara positiva känslor 

(glädje, lugn och intresse) samt tre känslor som kan anses vara negativa (ilska/avsky, sorg och 

rädsla). Komponenten intresse anses dock av Zagalo et al. (2005) vara ospecifika känslor 

därför att den innehåller olika typer av känslor. Varje komponent innehåller flera 

känslobegrepp.  

Enligt existerande forskning går det att se på känslor i reklam ur olika perspektiv. Detta enligt 

Olney et al. (1991) som undersöker konsumenters respons från reklam, effekterna av 

reklamens innehåll, känslor, attityd till reklamen och tittartid. Där tittartiden påverkas av den 

känslomässiga responsen från reklam, den känslomässiga responsen reflekterar reklamens 



18 
 

innehåll. Detta görs genom att utgå från ett mätverktyg för känslor (Mehrabian-Russell PAD 

dimensioner) som endast tar hänsyn till komponenterna njutning, upphetsning och dominans 

(Ibid).  

Undersökningen av känsloresponsdimensionen i Olney et al. (1991) bestod av två av de tre 

komponenterna i PAD; Njutning och Upphetsning. Dominans valdes bort i undersökningen då 

den ansågs sakna effekt i detta sammanhang. Med 6 underkategorier där varje adjektiv 

representerar skalans ytterligheter, exempelvis lycklig vs olycklig.  

En studie av Pham et al. (2013) undersöker påverkan av väckta känslor från reklam på 

varumärkesvärderingen och fokuserar då endast på positiva känslor (värme, upphetsning och 

lycka) och motiverar detta genom att den större majoriteten av reklam (i Belgien) har ett 

positivt budskap. Under känslokategorin Värme ligger; sentimental, emotionell, berör mig, 

varmhjärtad och rör mig. Kategorin för Upphetsning innehåller; energisk, upphetsad, 

entusiastisk, optimistisk och stimulerande. Samt den sista kategorin Lycka består av; glad, 

förtjusande, i gott humör, lycklig och salig.  

Ett välanvänt instrument för att mäta känslor, framtaget av Izard (1977), är Differential 

Emotions Scale – DES. DES-instrumentet bistår forskningen med en omfattande inventering 

av känslor som framkallas av reklam. DES är ett standardiserat instrument som på ett 

tillförlitligt sätt delar individens beskrivning av emotionella upplevelser i validerade, diskreta 

kategorier av känslor. Med diskreta kategorier syftas det på att de skiljer sig åt på ett distinkt 

sätt. DES är utformad för att plocka fram det känslomässiga tillstånd hos respondenten vid 

den specifika tidpunkten när de besvarar instrumentet. DES har visats vara användbar vid 

mätande och analysering av flera känslor som karaktäriserar en given situation (Ibid). 

Användningen av instrumentet DES går ut på att be respondenten beakta dess erfarenhet och 

betygsätta till vilken grad individen upplevde varje känsla under upplevelsen. Respondenten 

ombeds att värdera på en 5-gradig skala till vilken grad varje ord (adjektiv/punkt) beskriver 

hur individen känner vid just den specifika tidpunkten. Formuläret består av 10 stycken 

grundläggande känslor med tre tillhörande adjektiv, sammantaget totalt 30 stycken punkter 

(Ibid) se tabell 2.2 nedan. 

 

 Faktor (grundläggande känslor) Punkt/Post (3 stycken/Faktor) 

1 Intresse Uppmärksam, Koncentrerad, Pigg 
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2 Njutning (enjoyment) Förtjust, Lycklig, Glad 

3 Förvåning (surprise) Förvånad, Snopen, Överraskad 

4 Bedrövelse (distress) Nedstämd, Ledsen, Nedslagen 

5 Ilska Rasande, Ilsken, Förbannad 

6 Avsky Avsmak, Avsky, Motvilja 

7 Förakt Förakt, Hånfull, Missakta 

8 Rädsla Rädd. Ängslig, Skräck 

9 Skam Blyg, Obekväm, Tveksam 

10 Skuld Ångerfull, Skyldig, Klandervärd 

Tabell 2.2 Differential Emotions Scale - DES (Izard, 1977) 

2.3.2 Studiens mätning av känslorespons från filmen (summering av teori) 

Med utgångspunkt i den presenterade teorin som berör känslor och känslorespons har vi 

sammanställt de känslobegrepp som är relevanta och blir centrala i den här studiens 

undersökning av känslorespons utifrån det kontext som undersöks, det vill säga från 

spelreklam. Följande tabell 2.3 presenterar de begrepp, med hänvisning till dess 

ursprungsstudie, som ingår i den här studiens enkät. 

 

Positiva känslor Negativa känslor 

Nöjd (Zagolo et al. 2005 (belåten); Olney et al. 1991) Arg (Izard, 1977; Zagolo et al. 

2005) 

Tillfredsställd (Izard, 1977; Zagolo et al. 2005; Olney et al. 

1991) 

Frustrerad (Izard, 1977) 

Fridfull (Pham et al. 2013) Irriterad (Olney et al. 1991) 

Motiverad (Pham et al. 2013) Rädd (Izard, 1977; Zagolo et 

al. 2005) 

Hoppfull (Olney et al. 1991) Nervös (Zagolo et al. 2005) 

Lycklig (Izard, 1977; Zagolo et al. 2005; Olney et al. 1991; 

Pham et al. 2013) 

Orolig (Izard, 1977; Zagolo et 

al. 2005) 

Glad (Izard, 1977; Zagolo et al. 2005; Pham et al. 2013) Deprimerad (Olney et al. 1991 

(vemod)) 

Entusiastisk (Izard, 1977 (intresse); Zagolo et al. 2005 Eländig (Izard, 1977) 
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(intresse); Pham et al. 2013) 

Förtjust (Izard, 1977; Pham et al. 2013) Hjälplös (Izard, 1977) 

Varmhjärtad (Pham et al. 2013) Ledsen (Izard, 1977) 

Berörd (Pham et al. 2013) Skuld (Zagolo et al. 2005) 

Tabell 2.3 - Känslobegrepp för studien – utgångspunkt i DES (Izard, 1977) 

2.3.3 Typologier känslor 

Batra och Ray (1986) har summerat tidigare studiers försök av utveckling av typologier av 

känslor. Den utveckling av typologier av känslolägen går tillbaka åtminstone så långt som år 

1650 då René Descartes uttryckte att det finns sex primära passioner: kärlek, hat, begär, 

glädje, sorg och beundran (Ibid). De typologier som ingår i summeringen ger ofta skilda 

kategoriseringar av känslor, därför att de utförts i olika forskningsområden. 

Känslor som avsky och förakt behandlas av Izard som två kategorier, där avsky definieras 

som en vilja att röra sig ifrån ett objekt som är ”förstört” och ”smakar dåligt” samt ”lämnar en 

dålig smak i munnen”. Förakt definieras som en känsla att vara överlägsen, fiendskap, 

ogillande och motvilja. Inom reklamlitteraturen framstår avsky/förakt som komponenter inom 

kategorin för irritation (korkad, löjlig/absurd). De är också komponenter i kategorin för ogilla 

(dislike) så som larvig och poänglös, även om ogilla också reflekterar element av misstro och 

skepsism (Batra & Ray, 1986). 

Izards definition av ilska inkluderas i en del av fientlighetens triad (tillsammans med avsky 

och förakt). Ilska/vrede definieras som en känsla av att vara hindrad från vad en intensivt 

önskar att göra, med en impuls att slå ut mot källan av ilskan. I detta tillstånd, mobiliseras 

energi, ”blodet kokar”, ansiktet blir varmt och musklerna spänns. Inom reklamlitteraturen 

förekommer ilska som en del av irritationskomponenten, alienation men även i 

ogillakomponenten (i den lägre intensitetsnivån av irritation) (Ibid). 

Izards definition av kategorin skam är en förhöjd grad av självmedvetenhet, otillräcklighet, 

ineffektivitet, och inkompetens, där jaget är känt som objektet av förakt och åtlöje (Ibid). 

Skuld definieras av Izard som en intensiv, plågsam känsla av att inte vara ”rätt” med en 

person som blivit kränkt, att vara orsak till att en person känner sig nertryckt. Izard skiljer på 

skam och skuld genom att kalla skam för en omoralisk skuld (Ibid). 
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Kategorin sorgsenhet definieras av Izard som en känsla av att vara nedstämd, nedslagen, 

olycklig, ensam, och hjälplös. Sorgsenhet förekommer inom två kategorier - förtvivlan och 

akut sorg (Ibid). 

Kategorin förtjusning korresponderar till en sammansatt kategori som Izard benämner aktiv 

glädje – känslor av intensiv glädje mixad med känslor av självförtroende och kraft. En 

känslomässig respons som är både behaglig och upphetsande. Inom reklamlitteraturen 

beskrivs förtjusningsfaktorn representeras av entusiastisk, förtjusande och uppmuntrande 

känslor. Inte alla av dessa känslokategorier är vanligt förekommande inom reklam, 

exempelvis kategorier för skuld, skam och sorg (Ibid).  

För att se hur känsloresponsen påverkas av reklamfilmsinnehållet i dess varians i denna 

studie, det vill säga mellan monetära och icke-monetära egenskaper formuleras hypoteser 

kring detta. Först en hypotes för att se om det överlag finns en mer positiv känslorespons mot 

en icke-monetär film, oberoende av vilken attityd till spel individen än har. 

H1b: En spelreklamfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiva 

känslor mot reklamfilmen än till en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 

Eftersom individer med en negativ attityd till spel som tidigare nämnts potentiellt kan 

förändras till en mer positiv attityd till spel är det därför intressant att se hur skillnaden i 

känslorespons från de olika filmtyperna ser ut hos de med en negativ attityd till spel. 

Utgångspunkten blir även här att en icke-monetär film väcker mer positiva känslor, då dessa 

inte är lika förankrade i det stigmatiska. 

H2b: Vid en negativ attityd till spel, väcker en spelreklamfilm med ett icke-monetärt budskap 

mer positiva känslor än en film med monetärt budskap 

Sedan kontrolleras också om känsloresponsen påverkas av den attityd individen har till spel 

per se, varpå reklamfilmsinnehållet sätts åtsidan.  

H3b: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och känslorrespons från 

spelreklamen. 

Ytterligare en hypotes kontrollerar samband mellan känslorespons och attityd till reklam som 

påvisats finnas i tidigare studier. För att kontrollera att känsloresponsen hänger samman med 

attityden till reklamfilmen även i denna kontext, kontrolleras även detta. 
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H4: Det finns ett positivt samband mellan individers känslorrespons från spelreklamen och 

dess attityd till reklamen. 

 

2.4 Analysmodell 

Här presenterar vi samtliga hypoteser som studien avser besvara. Dessa hypoteser sätts även 

in i en modell för att visuellt påvisa det samband som testas. 

Samtliga hypoteser:  

H1a: En spelreklamfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiv 

attityd till reklamfilmen än en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 

H1b: En spelreklamfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiva 

känslor mot reklamfilmen än mot en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 

H2a: Vid en negativ attityd till spel, skapar en reklamfilm med ett icke-monetärt budskap mer 

positiv attityd till reklamfilmen än en film med ett monetärt budskap 

H2b: Vid en negativ attityd till spel, väcker en spelreklamfilm med ett icke-monetärt budskap 

mer positiva känslor än en film med monetärt budskap 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och attityd till spelreklamen. 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och känslorrespons från 

spelreklamen. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan individers känslorrespons från spelreklamen och 

dess attityd till reklamen. 

Som synes är de flesta hypoteserna uppdelade i a- och b-form, detta då dessa hypoteser 

undersöker samma samband eller skillnader, skillnaden mellan a och b är variablerna för 

attityd till reklamfilmen(a) och känslorespons(b). Hypoteserna visas nedan i en modell hur 

vilka relationer de avser mäta. 



23 
 

 

Egen modell skapad utifrån studiens hypoteser 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodologiska överväganden och tillvägagångsätt som varit föremål för 

denna studie vad gäller forskningsdesign, forskningsmetod, mätinstrumenten som ingår i studiens 

enkät, studiens respondenter och andra centrala delar som är av relevans för metodkapitlet. 

3.1. Forskningsdesign 

Forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Valet av design speglar 

ställningstaganden forskaren gjort gällande prioritet vilka ger ett antal dimensioner av 

forskningsprocessen, bland annat kausala samband mellan olika variabler (Bryman & Bell, 

2011). Bryman och Bell (2011) beskriver en design på studien där man utgår från tidigare 

forskning och utvecklar samt prövar denna bakomliggande teori som en deduktiv ansats, så 

som i den här studiens fall. Med en deduktiv ansats söker forskaren efter samband mellan 

olika variabler. I studien är hypotesprövning centralt, hypoteserna har skapats ur redan 

existerande teorier från relevant forskning. Formuleringen av hypoteser bygger på egenskaper 

som i tidigare studier framställts som vitala för spelreklamens försök att styra den allmänna 

bilden av företag och bransch. Vi kommer genomföra en kvantitativ studie (Ibid), vilket i 

detta fall innebär en insamling av numerisk data, vilka slutligen analyseras utifrån de teorier 

som presenterats i studiens referensram. En kvantitativ metod är lämplig då man ska beskriva 

skillnader eller samband mellan olika numeriska variabler (Ibid), något som är fallet för denna 

studie där både samband och skillnader mellan olika variabler söks.  

3.2 Forskningsmetod 

En studies forskningsmetod utgör den teknik som använts för insamling av data. Bland annat 

de instrument som används, exempelvis användning av enkäter (Bryman & Bell, 2011). 

Nedan motiverar vi inledningsvis användning av enkät för den här studien. Därefter följer en 

presentation av ATGS-14 vilket är ett instrument för att undersöka individers attityd mot spel 

samt de instrument som använts för att mäta individers känslo- och attitydrespons till studiens 

spelreklamfilmer. Kortfattat kan studiens två enkäter beskrivas bestå av 4 delar; 1) ATGS-14 

(mätning av attityd till spel) 2) reklamfilm (två olika, monetär/icke-monetär) 3) 

känsloresponsmätning 4) attitydresponsmätning. Vidare i metodavsnittet beskriver vi den här 

studiens reklamfilmer och de ställningstaganden som gjorts vid val av de filmer som ingår i 

studien. 

3.2.1 Mätinstrument 

En vanlig metod för att samla primärdata är genom enkäter, vilket även används i denna 

studie. Enkäter är ett effektivt verktyg för insamling av numerisk data till kvantitativa studier 
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(Bryman & Bell, 2011). Att använda enkäter för att generera primärdata är en tidseffektiv 

metod. Enkäter är utformade exakt lika för varje respondent, vilket innebär att man eliminerar 

en stor del av risken med påverkan från intervjuaren, den så kallade intervjuareffekten. 

Användning av enkäter anses dessutom vara ett lämpligt tillvägagångssätt vid deduktiva 

ansatser (Ibid). Då en enkät är självadministrerande, det vill säga att en respondent själv läser 

och besvarar frågorna, krävs det att frågorna är tydligt formulerade eftersom respondenten 

inte har möjlighet att ställa frågor på samma sätt som i exempelvis en intervju (Ibid). 

Eftersom enkäten tekniskt distribueras och besvaras anonymt vet vi inte med säkerhet vilka 

som svarar på enkäten, vilket betyder att man aldrig kan vara säker på att man fått svar från 

”rätt person” (Ibid). Kontroller kommer göras för att se om stora skillnader finns mellan de 

grupper som har svarat på de två skilda enkäterna gällande monetärt/icke-monetärt budskap i 

reklamfilmerna, bland annat genom att kontrollera köns- och åldersfördelningen mellan 

grupperna (se avsnitt 3.3). Användning av enkäter ökar risken för bortfall gentemot att göra 

intervjuundersökningar (Ibid). Dock använder större delar av tidigare forskning, som fungerat 

som grund för den här studiens teoretiska referensram, enkäter vilket motiverar användandet 

av enkäter ytterligare. De verktyg som den här studien använder; ATGS-14 samt känslo- och 

attitydresponsmätningsinstrumenten är dessutom utformade för att fungera i enkätform vilket 

ytterligare motiverar implementeringen av denna metod. 

3.2.2 Enkätens komponenter 

Allmänt om attitydmätning 

Bohner & Dickel (2011) förklarar att för att mäta attityder används ofta skalor som en individ 

får ta ställning till utifrån en numerisk skala av olika objekt eller påståenden. För att detta ska 

fungera krävs det att individerna korrekt rapporterar dessa attitydskalor och är villiga att göra 

så, vilket inte alltid fungerar då dessa på olika sätt kan försöka gömma en egentlig attityd för 

att ge en positivare bild av sig själva. Vår insamling av data görs på ett sätt som tydligt värnar 

om respondentens anonymitet för att minska eventuella incitament för att lämna missvisande 

data, någonting som borde motverka eventuellt intresse att ge felaktiga och missvisande svar 

för att framställa sig själv på ett önskvärt sätt (Bryman & Bell, 2011).  

ATGS-14 (attitude towards gambling scale) 

ATGS-14 kommer användas för att mäta attityden till spel hos individen. Påståendena i 

instrumentet består av två skilda karaktärer, den ena är samhällsrelaterade för- och nackdelar 

och den andra gruppen påståenden av mer generell karaktär med för- och nackdelar för 

enskilda individer. Exempel från den första gruppen kan vara ”spel är bra för samhället” och 

från den andra gruppen ”spel livar upp livet” och dessa utgör hälften vardera. Påståendena har 
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också reviderats på så vis att hälften lyfter positivt laddade delar och hälften lyfter mer 

negativa aspekter. Exempel på ett positivt formulerat påstående är ”spel skadar inte någon” 

och exempel på en negativ formulering är ”spel är för galningar”. Alla påståenden har i 

grunden en femgradig skala, med alternativen översatta till ”instämmer helt”, ”instämmer 

delvis” ”håller varken med eller inte”, ”instämmer delvis inte” och ”instämmer inte alls”. 

(Orford et al. 2009) 

Nedan följer en tabell (3.1) över samtliga 14 påståenden.  

1. Det finns för många möjligheter för att spela nu för tiden 

2. Folk ska ha rätten att spela när de vill 

3. Spelande bör motarbetas 

4. De flesta som spelar, gör det på ett klokt sätt 

5. Spel är för galningar 

6. Spel är farligt för familjelivet 

7. Spel är en viktig del i det kulturlivet 

8. Spel är en ofarlig form av underhållning 

9. Spel är slöseri med tid 

10. I det stora hela är spel bra för samhället 

11. Spel livar upp livet 

12. Det skulle vara bättre om spel var förbjudet 

13. Spel är som en drog 

14. Spel är bra för samhällen 

Tabell 3.1 - påståenden kring spelattityd på svenska – översatta från Orford et al. (2009) 

Mätning av känslorespons 

För att mäta känsloresponsen från reklamfilmen utgår vi från utformningen av DES 

(Differential Emotions Scale) vilket innebär att vi mäter relevanta känslobegrepp på en 

likertskala. DES är utformad för att kunna plocka fram känslomässiga tillstånd hos individer 

vid ett specifikt tillfälle (Izard, 2009), vilket är vad vi försöker uppnå i studien. Genom att 

utgå från den metod som används vid ATGS-14 där mätningen ger en mittpunkt som 

representerar ett neutralt ställningstagande och en lägre nivå representerar ett negativt resultat 

samt en högre nivå representerar ett positivt resultat (Orford et al. 2009). Därför bör 

mätningen av känslor bestå av lika stort antal positiva som negativa känslobegrepp, så som 

Zagalo et al. (2005), för att inte riskera att de negativa eller positiva känslorna blir 

överrepresenterade.  
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Metoden gör det möjligt att, likt ATGS-14 avgöra huruvida respondenten har en positiv 

respektive negativ känslorespons från reklamfilmen. Mätningen görs via en 7-gradig 

likertskala, där 1 motsvarar ”känner inte alls” och 7 ”känner mycket” av den specifika känslan 

som undersöks. En känsla kan variera i styrka (Izard, 2009), vilket motiverar användning av 

likertskala för att mäta hur stark en känsla är i känsloresponsen från reklamfilmen (Ibid). 

Likertskalor brukar användas då man mäter attityd (Bryman & Bell, 2011). Att mätning av 

känslor är utförd likt DES underlättar förståelsen för respondenten då enkätens utformning 

blir mer enhetlig. Vid val av känslobegrepp i enkäten har vi utgått från den presenterades 

teoretiska referensram som berör känslodelen för denna studie (Laros et al. 2005; Zagolo et al. 

2005; Olney et al. 1991; Izard 1977 och Pham et al. 2013). Med utgångspunkt i dessa har elva 

positiva och elva negativa känslobegrepp valts för att avgöra om respondentens känslorespons 

kan anses vara neutral, positiv eller negativ.  

Attitydmätning till spelreklamsfilm 

Den sista delen av den här studiens enkät handlar om en attitydmätning mot reklamfilmen, i 

detta fall är det 16 olika attitydsrelaterade intryck från reklamfilmen som respondenten ska ta 

ställning till, varav åtta stycken affektiva och åtta stycken kognitiva attitydsvariabler. För att 

mäta attityden finns adjektiv i varje ände av skalan i form av motsatsadjektiv eller som det 

kallas, antonymer. Det negativa adjektivet presenteras på vänstersidan av skalan och då på 

värdet 1 och det positiva adjektivet presenteras på högersidan av skalan och då på värdet 7. I 

detta fall representerar en placering i mitten av skalan (4) att individen inte uppfattar det ena 

adjektivet mer än det andra, det vill säga en neutral ståndpunkt. Detta för att sedan ju närmare 

adjektivet på skalan du placerar dig, ju mer instämmer du med det adjektivet. Nedan 

presenteras de adjektiven som de översattes direkt från Robertson och Davidson (2013). 

Kognitiva Affektiva 

Övertygande/Inte övertygande Lämplig/Olämplig 

Informativ/Inte informativ Bra/Dålig 

Trovärdig/Inte trovärdig Går att tycka om/Går inte att tycka om 

Effektiv/ineffektiv Irriterande/Inte irriterade 

Rimlig/Orimlig Kränkande/Inte kränkande 

Ärlig/oärlig Trevlig/Otrevlig 

Övertygande/Inte övertygande – revideras Behaglig/Obehaglig 

Värdefull/Inte värdefull Förolämpande/Inte förolämpande 

Användbar/Inte användbar Irriterande/Inte irriterande - revideras 
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Tabell 3.2 – Svensk översättning av”items included in the attitude towards the ad scale” – 

hämtad från Roberson och Davidson (2013) 

Efter översättningen har ett adjektiv i vardera dimensionen (kognitiv och affektiv) av attityden 

reviderats bort då översättningarna blev så pass snarlika varandra. Vilka är ”irritating/not 

irritation”, ”annoying/not annoying”, ”persuasive/not at all persuasive” och 

”convincing/unconvincing”, som där de två första slås samman till irriterande/inte irriterande 

och de två senare slås samman till övertygande/inte övertygande. Robertson och Davidson 

(2013) menar att dessa begrepp har justerats för att passa det som ska undersökas, något som 

görs utifrån det objekt man vill mäta attityd emot. Detta tas hänsyn till i vårt fall där en 

spelreklamsfilm är objektet som en attityd är riktad mot. Varpå en sista revidering av 

begreppen görs för att de ska kunna appliceras på de filmer som visas för respondenterna.  

Begreppen effektiv och ineffektiv är inte helt applicerbara på de filmer som valts varpå dessa 

byts ut mot kognitiva begrepp hämtade från Olney et al. (1991) i form av pålitlig och 

bedräglig. Detta då dessa begrepp anses hänförliga till spel och det stigmatiska i spel. 

Begreppen lämplig och olämplig innehar även dessa en viss svårighet i att kunna hänföras till 

spelreklamsfilmerna, dessa byts således ut mot nya affektiva begrepp i form av lockande och 

skrämmande. Något som kan relateras till det stigmatiserade och problematiska, framförallt 

vad gäller beroende. Detta då spelberoende som är en del av problemen kring spel är 

någonting som kan skapa lockelse eller skrämsel. För att kontrollera att detta inte påverkar 

skalans reliabilitet testas Cronbach’s  som i Robertson och Davidsons (2013) fall hade ett 

värde på mellan .82 och .93. De båda dimensionerna affektiv och kognitiv attityd får i vårt fall 

samma påverkan på den totala attityden till reklamfilmen. Det vill säga att varje variabel får 

samma inverkan på den totala attityden och ingen skillnad i summering till den totala 

attityden finns mellan de kognitiva och affektiva dimensionerna.  

Adjektiven som slutligen användes presenteras i tabell 3.3 nedan, här med det positiva 

adjektivet på höger sida och det negativa till vänster. 

  

Kognitiva Affektiva 

Inte övertygande - Övertygande Skrämmande - Lockande 

Inte informativ - Informativ Dålig - Bra 

Inte trovärdig -Trovärdig Går inte att tycka om – Går att tycka om 
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Bedräglig - Pålitlig Inte irriterade - Irriterande 

Orimlig - Rimlig Inte kränkande - Kränkande 

Oärlig - Ärlig Otrevlig - Trevlig 

Inte värdefull - Värdefull Obehaglig - Behaglig 

Inte användbar - Användbar Förolämpande - Inte förolämpande 

Tabell 3.3 – Variablerna i mätning av attityd mot reklam (Robertson & Davidsons, 2013) 

Studiens reklamfilmer 

Vid val av reklamklipp har vi främst utgått från de delar som vi ämnar undersöka och de 

egenskaper som hypotesbelagts till vår analysmodell. Vi har valt en reklamfilm med ett 

monetärt fokus och en reklamfilm med ett icke-monetärt fokus. Då studien undersöker om 

attityder till spel påverkar hur individen upplever spelbolags reklamfilmer, används filmklipp 

med ett innehåll som beskrivs inom tidigare forskning kring spelreklamers innehåll. Sådant 

innehåll är exempelvis ett monetärt budskap som anspelar på att vinna pengar eller en 

situation som kan uppnås genom pengar från en sådan vinst eller att framställa spel som 

underhållande. Filmerna som valdes var en reklamfilm från Mr. Green och en från AB Trav 

och Galopp (ATG). Dessa två olika reklamfilmer behandlar båda spel men skilda typer av 

spel. En av reklamfilmerna handlar om spel på hästar och den andra reklamfilmen är spel av 

en mer casinoliknande karaktär, vilket kan ha en påverkan på utfallet av studien. Även 

avsändaren skiljer sig från varandra, där ATG är ett svenskt väletablerat statligt kontrollerat 

bolag medan Mr. Green är mindre etablerat i Sverige och saknar en direkt koppling till den 

svenska staten. Vilket kan påverka förtroendet för dessa bolag vilket i sin tur kan påverka hur 

respondenterna ser på reklamfilmerna, detta är dock ingenting som undersöks i denna studie 

men kan vara meningsfullt att ha i beaktande. 

En av filmerna som förekommer i studiens undersökning är, som nämnts tidigare, en 

reklamfilm från spelbolaget Mr. Green. I filmen finns en monetärt fokus där bolaget både 

bjuder in den som ser filmen till att spela om miljoner, samt att satsa 100 kronor och få 500 

kronor att spela för. Man lägger fram detta som att det är enkelt, säkert och spännande att 

spela om spelbolagets storvinster. Valet av denna film grundar sig framförallt på det monetära 

fokus som genomsyrar filmen och att spel framställs som ett medel för att vinna lätta pengar. 

Denna reklamfilm är vald för att representera de monetärt förankrade egenskaperna i 

spelreklamfilm, med största fokus på den vanligast förekommande egenskapen ”lätta pengar” 

(Sklar & Derevensky 2010). 
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För att undvika det monetära i den andra reklamfilmen, väljs en film där pengar eller vinster 

inte nämns överhuvudtaget. Fokus i en sådan reklamfilm kan då vara något helt annat, 

exempelvis spel som en gemenskapsaktivitet, underhållning eller harmlöst tidsfördriv. Den 

andra reklamfilmen vi valt till studiens undersökning är en reklamfilm från ATG. I denna film 

ges det inte uttryck för ett monetärt fokus i marknadsföringen för spel, det vill säga att man 

inte fokuserar på det ekonomiska i spelvinster. Filmen visar en mindre häst vid namn Vinnie 

som är dekadent av, som han själv uttrycker i reklamfilmen, Tv-spel och snabbmat. Vinnie är 

på ett gym, och på grund av ett sviktande självförtroende är han redo att ge upp träningen. 

Men då kommer en vän och motivationen kommer tillbaka. Filmen syftar till att marknadsföra 

att man kan spela tillsammans på ATGs hemsida tillsammans.atg.se. Detta är ett koncept som 

ska förenkla för mindre grupper, exempelvis kollegor och vänner, att spela tillsammans. 

Syftet med filmens utformning kan antas vara att skapa en lättsam stämning och en lättsam 

och trevlig syn på spel hos ATG. Hästen som förekommer i reklamfilmen är en 

återkommande karaktär i spelbolagets reklamfilmer. Även denna reklamfilm kan upplevas 

som overklig och extrem vilket bidrar till en förhöjd känsla kring spelreklam. Detta med 

utgångspunkt från forskning som presenteras av Pelsmacker och Van den Bergh (1999) 

rörande reklamens innehåll och irritation.  

Kontrollfråga för filmerna 

För att konfirmera att enkätrespondenterna uppfattar filmerna på ett ur studiens perspektiv 

korrekt sätt, ställs en kontrollfråga i relation till filmen där respondenten ska besvara vilket 

huvudbudskap den anser att reklamfilmen har. Respondenten får välja ett alternativ där två av 

alternativen är monetärt förankrade och två stycken innehar ett annat huvudbudskap. De 

monetära alternativen är ”vinn stort” och ”lätta pengar”, medan de icke-monetära delarna är 

”spel är underhållande” och ”spel är harmlöst” eller ett sista alternativ ”inget av ovanstående”. 

Tanken med kontrollfrågan är att budskapet ska uppfattas som monetärt i den ena 

reklamfilmen, men inte i den andra reklamfilmen för att de ska anses vara korrekt uppfattade.  

3.2.3 Disposition i enkät 

Løvås (2006) förklarar att människor har en tendens till att i enkätundersökningar välja sina 

svar så att de svarar vad de tror att intervjuaren önskar och därför är försiktiga och rädda att 

avslöja egna åsikter i olika känsliga sammanhang. För att motverka denna rädsla är en 

rekommendation att respondenterna får vara anonyma (Bryman & Bell, 2011). Vilket också är 

fallet i den enkätundersökning som görs i denna studie, respondenterna är således anonym och 

informeras innan undersökningen om detta. 
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Praxis för enkäter är att den bör inledas med ett förklarande stycke, anledningen till det är att 

ge respondenten förståelse för vad enkäten handlar om, dess syfte och varför den behöver 

besvaras. Enligt Bryman och Bell (2011) bör presumtiva deltagare få så mycket information 

som möjligt för att kunna ge sitt samtycke till eller neka att medverka i undersökningen.  

De inledande frågorna av enkäten kommer från ATGS-modellen utformad av Orford et al. 

(2009) för att mäta individens attityd mot spel, modellen har presenterats mer ingående 

tidigare i både referensramen och metodavsnittet. Denna del inleder enkäten för att avgöra 

individens grundläggande attityd till spel.  

Efter frågorna som mäter attityd till spel följer ett videoklipp. Videoklippet är en reklamfilm 

från ett spelbolag (två olika filmer som representerar reklam med monetärt budskap och en 

reklam med icke-monetärt budskap), dessa filmer återfinns i en enkät vardera. Filmens syfte 

är att utsätta respondenten för en spelreklamsfilm som kan väcka känslor och även skapa en 

viss attityd till reklamfilmen. Efter detta får respondenten svara på en kontrollfråga relaterad 

till budskapet i filmen för att avgöra att filmerna uppfattats korrekt.  

Känsloresponsen mäts sedan där respondenten får ta ställning till om den upplevt de känslor 

som presenteras. Detta följs av en mätning av attityd till reklamfilmen där respondenten får 

placera sig i en skala utifrån hur den anser sig instämma med de adjektiven som mäts. 

Enkäten avslutas sedan med en fråga som kontrollerar om individen tidigare spelat hos 

bolaget som är avsändare av reklamfilmen, detta för att kunna kontrollera om filmerna har 

uppfattats på ett annat sätt om individen tidigare spelat hos bolaget. 

3.3 Respondenter 

Studiens empiriska insamling sker via en undersökning med ett icke-sannolikhetsurval med 

ett bekvämlighetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval innebär att samtliga enheter i populationen 

inte har lika stor sannolikhet att komma med (Bryman & Bell 2011). Bekvämlighetsurvalet 

innebär att vi erhåller enkätsvar genom att fråga respondenter efter svar till dess att önskat 

urval är uppnått (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016), något som sker då svar efterfrågas via 

en Facebook-grupp tillhörande studenter på Örebro Universitet. Då studiens enkät går ut via 

spridning på det sociala nätverket Facebook har vi ingen direkt kontroll över vilka som tar del 

av och deltar i undersökningen. Respondenten som finns tillgänglig på detta forum får på eget 

initiativ delta i studien, likt ett bekvämlighetsurval.  

Att genomföra en webbaserad enkätundersökning motiveras då det är ett enkelt sätt för 

respondenter att besvara enkäten (Ejlertsson, 2014). Att enkäten kan besvaras då 
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respondenten är motiverad och har tid är något som kan gynna resultatet. Användning av 

webbenkäter motiveras även av den snabbhet och kostnadseffektivitet den bidrar till 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Webbenkäten från Google Forms underlättar 

också processen genom att det är möjligt att hämta ner data till Excel. 

Det negativa med ett bekvämlighetsurval är att en sådan metod riskerar att snedvrida studiens 

resultat då det kan finnas en hög grad av över- och undertäckning av målpopulationen, vilket 

gör att det blir svårt att generalisera resultatet (Ibid).  

Spridningen av enkäten i nämnd studentgrupp (”Dom kallar oss studenter”) på Facebook kan 

vidare motiveras av att spelreklam ofta riktar in sig mot unga och att nästan alla yngre uppger 

sig blivit utsatta för marknadsföring från spelbolag (Derevensky et al. 2010). Därför är 

universitetsstudenter en relevant målgrupp för denna studie.  

Denna studiens storlek på urval hade ett målvärde på minst 50 stycken respondenter per enkät 

(reklamfilm). De olika studierna som förekommer i studiens referensram har alla en markant 

skillnad vad gäller urvalets storlek. Det minsta urvalet förekommer i Olney et al. (1991) där 

mellan 50-52 respondenter utsatts för olika reklamfilmer. Vi motiverar målvärdet på 50 

stycken respondenter med att vår studies metod liknar studien av Olney et al. (1991) som 

undersöker reklameffekter och tittartid, där har som sagt ungefär 50 respondenter ansetts 

tillräcklig per reklamfilm. Bryman och Bell (2011) ger dessutom studenter som exempel på en 

relativt homogen urvalspopulation där variationen är mindre än en heterogen population, 

vilket gör att urvalet inte behöver vara lika stort som vid en population av högre grad av 

heterogenitet där variansen är större. Vi bedömer därför att ungefär 50 respondenter per enkät 

är tillräcklig.  

Deltagandet i studien bestod av totalt 133 respondenter. Varav frekvensen för enkäten med 

reklamfilmen från Mr. Green-filmen var 61 respondenter och reklamfilmen med hästens 

(ATG) svarsfrekvens på enkäten var 72 respondenter. Därmed översteg nivån på antal 

svarande den satta minimimålgränsen på 50 respondenter per enkät. Tilläggas bör också att 

varje respondent har haft möjligheten att delta i bägge enkäterna, vilket innebär att den totala 

respondentnivån kan vara aningen missvisande. Eftersom enkäten är anonym och utfördes på 

internet har vi heller ingen uppfattning om hur många som gjort en eller två enkäter.  

Könsfördelningen på de 133 respondenter var 75 män (56,4 %) och 58 kvinnor (43,6 %). 

Ingen av respondenterna kryssade i alternativet ”Annat” som fanns med som möjlighet. 

Könsfördelningen var alltså relativt jämn, där männens deltagande överstiger kvinnornas 
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deltagande med 17 respondenter. Eftersom studien inte huvudsakligen syftar till att mäta 

skillnader ur ett genusperspektiv anser vi fördelningen vara acceptabel. Eftersom individer har 

kunnat svara på båda enkäterna kontrolleras det om det är någon skillnad mellan dessa 

populationsurval som är värda att notera.  

En kontroll görs för att se hur medelvärdet för attityd till spel (ATGS-14) skiljer sig mellan de 

båda enkäterna, detta för att kontrollera om det är liknande respondenter vid de båda 

enkäterna. Resultatet av detta var att grupperna gav aningen skilda svar i attityd till spel. 

Noterbart är att denna del av mätning skedde innan respondenten utsatts för reklamfilmen och 

att reklamfilmen således inte har någon inverkan på resultatet, dock kan respondenternas 

resultat av ATGS-14 påverka resterande resultat av enkäten. Medelvärdet för gruppen 

respondenter som genomförde enkäten bestående av reklamfilm med ett monetärt fokus visar 

upp en något negativ attityd till spel 3,7730, där 4,0000 representerar en neutral attityd. 

Gällande gruppen som genomförde enkäten bestående av reklamfilm med ett icke-monetärt 

fokus visar upp en något positiv attityd till spel, 4,0563. Vi genomförde ett T-test för att 

jämföra mellan gruppernas medelvärde för att kontrollera om det var en signifikans skillnad, 

resultatet gav att det inte fanns någon signifikant skillnad på en 90 % signifikansnivå. Men 

värt att notera är att medelvärdena visar en viss skillnad mellan grupperna även om skillnaden 

inte är signifikant. Något som kan påverka skillnader i svaren mellan grupperna. 

Åldern på respondenterna för studiens två grupperingar vad gäller filmens huvudbudskap, 

monetär och icke-monetär, skiljer sig inte nämnvärt. Medianvärdet för reklamfilmen med ett 

monetärt fokus ligger på 24 år, med en undre kvartil på 22 år och en övre kvartil på 26 år. 

Medianvärdet för reklamfilmen med ett icke-monetärt fokus ligger även det på 24 år, med en 

undre kvartil på 22 år och en övre kvartil på 27 år. Vilket indikerar en något högre ålder på 

respondenterna för reklamfilmen med ett icke-monetärt fokus jämför med reklamfilmen med 

ett monetärt fokus. Att presentera ett medelvärde är inte lämpligt då enkäten bestod av 

svarsalternativ på åldern som grupperade respondenter under 18 år i en gemensam kategori 

och respondenter över 35 år i en annan gemensam kategori. Eftersom skillnaden mellan 

åldern i de olika grupperingarna är så pass små är det svårt att urskilja eller påvisa några 

effekter till direkt följd av skillnader i medianåldern för grupperna. 

3.4 Språkbarriärer  

Vid implementering av de olika mätverktygen för attityd och känslorespons har det vid vissa 

begrepp varit svårt att översätta från engelska till svenska. Ord som society och community i 

kontexten som de presenterats i forskning av Orford et al. (2009), har vi valt ord som 
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samhälle respektive lokalsamhälle vilket efter diskussion ansågs vara mest lämpligt utifrån 

det kontext mätningen utförts i. Samma problem stötte vi på vad gäller känslobegrepp från 

artiklarna av Izard (1977), Pham et al. (2013), Laros och Steenkamp (2005) där engelska ord 

som exempelvis happy kan översättas med ett flertal svenska begrepp som ingår i andra 

känslobegrepp så som glad, nöjd, lycklig och belåten. Valet av känslor är i den grad det går 

utförd på samma sätt som i de relevanta artiklarna som fungerat som grund för 

känslobegreppen.  

3.5 Kodning 

Frågor presenterade i text, exempelvis budskapet från filmen, kodas om till siffror för att 

underlätta analysen i programvaran SPSS (Statistical Product and Service Solutions). De 

frågor som kodades om till siffror var frågan om könstillhörighet, uppfattat budskap och om 

respondenten tidigare spelat hos bolaget. Kodningen blev således, att könstillhörigheten fick 

kodningen: 1=man, 2=kvinna och 3=annat. Uppfattat budskap blev 1=spel genererar lätta 

pengar, 2=vinn stort, 3=spel är underhållande, 4=spel är harmlöst och 5=inget av 

ovanstående. Frågan om respondenten tidigare spelat hos bolaget kodades med; 1=ja, 2=nej 

och 3=vet ej. Inverteringen av de skalor som krävde invertering (bland annat för mätskalan 

ATGS-14 och för de känslor som är negativt formulerade) gjordes för att poängsummeringen 

av samtliga variabler i fallen skulle anta sitt korrekta värde. 

3.6 Analysmetod 

 

3.6.1 Analys av enkätens begrepp 

ATGS-14 

För att sätta ett mått på attityden mot spel delges varje påstående en poäng. Den ursprungliga 

skalan bestod av 5 gradiga skalor och påståendena genererade mellan 1-5 poäng beroende på 

svar. För att i denna studie enklare kunna tyda skillnader i attityd till spel samtidigt för att 

samtliga skalor ska bli liknande används istället en sjugradig skala. Detta för att få fler än ett 

alternativ mellan en neutral syn till ett fullständigt ställningstagande, det vill säga mellan 

”håller varken med eller inte” och att helt instämma eller inte. Vid de påståendena med en 

mer negativ formulering ger ”instämmer helt” 1 poäng och ökar successivt mellan 

påståendena till slutliga 7 poäng vid ”instämmer inte alls”. De påståendena med en positiv 

klang har en inverterad poänggivning gentemot de negativa och gav således 1 poäng för 

”instämmer inte alls” och ökade till slutliga 7 poäng för ”instämmer helt”. Således ger en 

summering av poängen att en högre summa poäng innefattade en positivare attityd mot spel 
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och vice versa. För att värdena mellan de olika begreppsvariablerna (attityd till spel, 

känslorespons och attityd till reklamfilmen) ska vara någorlunda lika kommer 

poängsummeringen av de totala variablerna delas med antalet variabler. Poängsummeringens 

mittpunkt blir således (4*14)/14 = 4, vid denna mittpunkt har individen en neutral attityd till 

spel. Blir resultatet av poängen en summa som är under 4 indikerar det en negativ attityd och 

en summa över 4 en positiv attityd. Graden av positivitet respektive negativitet ökar ju längre 

från mittpunkten summeringen hamnar.  

Känslorespons 

För att sätta ett värde på känsloresponsen används en poängsummering inte helt olik från den 

som används vid ATGS-14. Vid poängsummeringen sker en invertering av de negativa 

känslorna så att ”känner inte alls” indikeras av 7 i datafilen. Eftersom det finns lika många 

negativa som positiva känslor gör detta att ett genomsnittsvärde då ingen känsla alls känns 

hamnar på 4 ((1*11+7*11)/22). Detta då poängsummeringen adderas för varje variabel för att 

sedan divideras med antalet variabler. Eftersom invertering har gjorts av de negativa 

känslorna indikerar ett lägre värde att mer av känslan har känts i ett negativt fall, detta bidrar 

då till att en lägre summering indikerar en negativare känsla. Då de positivare känslorna 

känns starkare indikeras detta av ett högre värde, vilket såldes ger att en högre summa 

indikerar positivare känslor. Således blir en lägre summa en indikator på att negativa känslor 

har känts till en högre grad än positiva och vice versa. 

Attityd till reklamfilmen 

För att ge ett värde till begreppet attityd till reklamfilmen likt de tidigare begreppen, sker även 

här en poängsummering. Poängen för svaren rangordnas mellan 1 till och med 7, där 1 

reflekterar en negativ attityd (vänstersida på skalan) och 7 reflekterar en positiv (högersida på 

skalan). Att placera sig på en 4 indikerar att man är mellan adjektiven och inte instämmer med 

något mer än det andra. I och med detta indikerar en positiv attityd ett värde som överstiger 

medelvärdet på 4 och som gradvis ökar ju högre värdet är och en negativ attityd ett värde som 

hamnar under medelvärdet 4. Ett medeltal på 4.00 ((4*16)/16) indikerar en helt neutral attityd. 

Poängsummeringen blir likt de tidigare mätskalorna en addering av samtliga värden i 

variablerna dividerat med antalet variabler (i detta fall 16 variabler). Om poängsummeringen 

blir hög indikerar det en positiv attityd mot reklamfilmen och vice versa. Mittpunkten på den 

7 gradiga skalan är 4 och indikerar en neutral attityd hos respondenten.  
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3.7 Bortfall 

Enkäterna genomfördes via tjänsten Google Forms, som tillåter användare att skapa enkäter. 

Data från dessa hämtades sedan och fördes upp i Officeprogrammet Excel. Layouten på 

enkäten underlättade att minimera bortfall av typen där frågor missats, detta då samtliga 

frågor har formulerats som obligatoriska och enkäten inte kan avslutas utan att svara på 

frågorna. Det användes heller inga öppna frågor som kunde skapa bortfall. Däremot så 

brukades en kontrollfråga för att kontrollera att respondenterna uppfattade filmerna på ett 

korrekt sätt utifrån studiens syfte. Det vill säga att man uppfattar den reklamfilm som ska 

representera monetära egenskaper eller budskap, på just detta sätt. Samtidigt som filmen som 

representerade ett icke-monetärt budskap inte fick uppfattas som monetär. I de fall där 

reklamfilmen inte uppfattats som det var menat har respondenten klassats som bortfall.  

Det bortfall som faktiskt uppstått i studien kommer från den tidigare beskrivna kontrollfråga 

som följer efter att respondenten sett filmer, eftersom det är viktigt att filmen uppfattas 

korrekt för att en slutsats ska kunna fattas utifrån reklamfilmens innehåll. De respondenter 

som inte uppfattat filmen på ett önskvärt sätt har därför blivit bortfall. För den monetära 

reklamfilmen fick vi ett bortfall på 16 respondenter av totalt 61 deltagande (26 %) och för den 

icke-monetära reklamfilmen fick vi ett bortfall på 6 respondenter av totalt 72 deltagande (8 

%). Det något höga bortfallet på den monetära reklamfilmen indikerar nyttan med 

kontrollfrågan för att resultatet ska gå att analysera på det sätt vi önskar. Det totala bortfallet 

för hela studien blev 22 respondenter av totalt 133 deltagande (16,5 %).  

Bortfallet utelämnas således i analyserna som jämför skillnader filmerna emellan. De 

deltagarna som kategoriseras som bortfall kan dock användas för att kontrollera hypoteser 

som inte är bundna till filmens budskap. De hypoteser som inte är kopplade till de olika 

budskapen i reklamfilmen och således testas med samtliga respondenter är:  

H2a: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och attityd till spelreklamen. 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och känslorrespons från 

spelreklamen  

H4: Det finns ett positivt samband mellan individers känslorrespons från spelreklamen och 

dess attityd till spelreklamen. 
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3.8 Deskriptiv statistisk 

Spridningsdiagram 

Spridningsdiagram används för att presentera samband mellan variabler, för att visuellt kunna 

se om ett samband kan utskiljas. Ett spridningsdiagram är deskriptiv statistik som i form av ett 

diagram kan underlätta en första kontroll av ett samband (Løvås, 2006). Spridningsdiagram 

presenterar vanligtvis två variabler åt gången, där ena variabeln varierar på x-axeln och den 

andra på y-axeln. Punkter i spridningsdiagrammet representerar alla de enheter eller 

respondenter som svarat på dessa. Här ses exempelvis en första bild av relationen mellan 

variabeln attityd mot spel och variabeln känslomässig respons mot reklamfilmen. 

Normalfördelning 

Pallant (2010) förklarar att flertalet av de statistiska tekniker som används för att analysera 

data utgår från ett antagande om att svarsvärdena i dess data är normalfördelade. Vid 

normalfördelning så finns störst svarsfrekvens i mitten runt medelvärdet och mindre 

frekvenser mot extremvärdena åt vartdera hållet. Skulle värdena vara snedfördelade så kan det 

vara en indikator på att skalan är konstruerad på ett olyckligt sätt. För att se om de värdena vi 

har att arbeta med är normalfördelade så testas detta i SPSS. Vi studerade då hur värdera var 

fördelade för respektive film och konstaterar att det är relativt normalfördelade värden i det 

data som studien utgår ifrån. 

3.9 T-Test 

T-test återfinns i olika varianter, parvisa t-test eller icke-parvisa t-test, där ett parvist t-test 

låter undersökaren jämföra medelvärden inom samma grupp vid två olika tillfällen. Det som 

kommer användas i denna studie är icke-parvist t-test, vilket används för att se om två olika 

grupper skiljer sig åt i värde på en viss variabel (Pallant 2010), något som kan brukas 

exempelvis då medelvärdena i responsen från de olika typerna av reklamfilmstyperna ska 

analyseras. För att göra ett icke-parvis t-test krävs en grupperingsvariabel och en kontinuerlig 

variabel, t-testet kommer sedan agera underlag för att se om det är en signifikant skillnad 

mellan medelvärdena. Monetära och icke-monetära egenskaper fungerar som en 

grupperingsvariabel där de som sett den ena filmen är en grupp och de som sett den andra är 

en annan grupp, för att studera medelvärdena mellan dessa. 

3.10 Korrelation 

För att analysera samband mellan två eller flera stycken variabler kan man använda 

korrelationsanalys (Løvås, 2006). Detta är brukligt för att kunna besvara de hypoteser i studien 

som behandlar samband, samband mellan variabler såsom attityd till spel och attityd till 
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spelreklam kan förstås via korrelationsanalys. Samband i form av korrelation kan finnas på 

olika sätt, Pallant (2010) förklarar att det kan finnas variabler som inte har så stark eller inget 

samband och det kan finnas variabler som är starkt korrelerade. Pallant (2010) beskriver 

korrelationsvärdena och hur starkt sambandet ska anses vara utifrån dessa. Hon förklarar att 

korrelation mellan 0,10 - 0,29 indikerar ett svagt samband, mellan 0,30 - 0,49 indikerar ett 

medelsamband och mellan 0,50 – 1,00 indikerar ett starkt samband. Att två variabler är 

korrelerade behöver dock inte betyda att de är positivt korrelerade utan korrelation kan variera 

mellan -1 och +1. Där en positiv korrelation har mellan >0 och +1 och en negativ korrelation 

har mellan <0 och -1, ett värde nära noll indikerar att variablerna inte är speciellt korrelerade 

och ett värde närmare 1 eller minus 1 indikerar starkare samband. För att kunna godta en 

korrelation bör den dock vara signifikant på en viss nivå (Løvås, 2006). Signifikansnivån 

indikerar med vilken marginal vi godkänner ett fel, en 95 % signifikansnivå menas att det 

finns en risk på 5 % att korrelationen inte stämmer. För att göra en korrelationsanalys kan 

man använda olika metoder, Bryman och Bell (2011) förklarar att Pearsons r är en metod som 

är lämplig då det handlar om kvot- och intervallvariabler. I vårt fall handlar det om 

korrelation mellan intervallvariabler, vilket gör att Pearsons r är en metod som är lämpligt för 

denna studie. I ett Pearsons r test så kommer koefficienten ligga mellan 0 och 1, som då visar 

sambandsstyrkan. Denna koefficient är då antingen negativ eller positiv och visar då 

sambandets riktning. 

Partiell korrelation 

En partiell korrelationsanalys fungerar likt en vanlig korrelationsanalys, men man kan 

kontrollera med ytterligare en variabel. Den ytterligare variabeln låter undersökaren 

kontrollera om denna påverkar de andra två variablerna man ser till korrelationen mellan 

(Pallant 2010). Således kan vi kontrollera om variabel A påverkar relationen mellan variabel 

B och C. I en partiell korrelationsanalys tas således den statistiska påverkan från denna 

variabel bort för att se hur de två variablerna korrelerar utan denna variabel eller som det 

också kallas, när variabeln är kontrollerad. Detta är en bruklig analysmetod för att se hur 

exempelvis en attityd till spel kan påverka en relation mellan känslorespons och attityd till 

spelreklamen. 

3.11 Reliabilitet och Validitet 

3.11.1 Reliabilitetsmått 

För att mäta hur tillförlitlig studien är krävs det reliabilitetsmått. I en kvantitativ undersökning 

är reliabilitetsmått essentiella för att veta om mätinstrumenten som använts är stabila (Bryman 
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& Bell 2011). Reliabilitet finns i olika former, för att kontrollera att en skala eller ett index är 

pålitligt, mäts intern reliabilitet. Den interna reliabiliteten ser till hur respondenternas 

svarspoäng är relaterade till samma mått. Detta ser till måttens överensstämmelse och 

följdriktighet. Inre validitetsmåttet används när det är flera variabler som tillsammans bildar 

en form av totalpoäng eller index, något som i vårt fall sker i mätning av attityd till spel, 

känslomässig respons från reklamfilm och attityd till reklamfilmen. Vi måste i detta fall vara 

säkra på att de undervariabler som bygger upp dessa begrepp har ett samband med varandra. 

Skulle fallet vara så att reliabiliteten är sviktande kan det tyda på att frågorna är orelaterade 

till varandra och står för olika saker. Ett av de vanligaste reliabilitetsmåtten är Cronbach’s alfa 

(Cronbach’s ). Cronbach’s alfa beräknar sambandet med en siffra mellan 0 och 1, där 0 

indikerar att det inte finns något samband och 1 indikerar ett perfekt samband. För att det ska 

anses att skalorna har en acceptabel nivå krävs ofta att Cronbach’s alfa ska ligga på 0,8 eller 

högre. Cronbach’s alfa har beräknats för de skalor som använts i denna undersökning med 

resultatet: 

Attityd till spel 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,858 14 

Tabell 3.4 – Cronbach’s alfa för attityd till spel 

Attityd till reklamfilmen 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,916 16 

Tabell 3.5 – Cronbach’s alfa för attityd till reklamfilmen 

 

Känslorespons 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,914 22 

Tabell 3.6 – Cronbach’s alfa för känslorespons 
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Som synligt innehar alla de skalor som använts ett Cronbach’s alfa över 0,8. Närmare bestämt 

har attityd mot spel 0,858, attityd mot reklamfilmen 0,916 och känsloresponsen 0,914. Detta 

indikerar då att skalorna är reliabla. 

3.11.2 Validitet 

Bryman och Bell (2011) förklarar att validitet i en kvantitativ undersökning handlar om att 

mått för ett begrepp verkligen mäter själva begreppet i fråga. Likt reliabilitet finns det olika 

former av validitet. Vi använde oss av ytvaliditet för att kontrollera de begreppen som 

användes, ytvaliditet innebär att man frågar utomstående personer ifall de anser att måtten 

tycks fånga begreppet. Detta gjordes genom att berätta för utomstående vad studiens delar 

handlade om och vad delarna avsåg att mäta, samt att delge den enkät som senare kom att 

skickas ut. Överlag ansågs begreppen förståeliga och ansågs mäta begreppet i fråga. En av de 

tillfrågade kom dock med en kommentar om ett begrepp som kunde tolkas på två olika sätt, 

begreppet i fråga var ”det finns för många möjligheter för att spela nu för tiden” som tillhör 

ATGS-14 skalan. Individen i fråga tolkade begreppet och svaret korrekt men menade att det 

eventuellt kunde uppfattas som att man väljer ”instämmer inte alls”, att respondenten då 

menade att det finns för få möjligheter till att spela. Tanken med detta begrepp var i grunden 

att inte instämma innebär att man inte alls tycker att det finns för många möjligheter. Skulle 

begreppet eventuellt uppfattas som att ”inte instämma” syftar på att det finns för få 

möjligheter, menar vi dock att en sådan ståndpunkt är likgiltig med en positiv attityd även 

denna. Eftersom respondenten då anser att fler spelalternativ ska finnas och således är positivt 

inställd till spel. Så om svaret eventuellt uppfattats likt detta, spelar det ingen roll för 

mätningen då resultatet blir oförändrat. Resterande mätbegrepp ansågs av de tillfrågade 

hänförliga till det som skulle mätas. 

Test av enkät 

Innan enkäten distribuerades till urvalspopulationen gjordes test av den för att se att den var 

fungerande och att frågor och påståenden förstods. Detta gjordes genom att låta två, gentemot 

studien oberoende individer göra enkäten. I detta stadie hade redan ytvaliditeten kontrollerats 

och de olika variablerna som avsätts mäta begreppen hade konstaterats fungerande. Inga 

invändningar gjordes och testrespondenterna hade inga problem med att förstå enkäten, varpå 

den senare distribuerades.  
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3.12 Hypotesprövning 

För att testa hypoteser görs, enligt Løvås (2006), en statistisk hypotesprövning varje gång 

man tar ställning till en hypotes, detta med grund i det data som samlats in. För att testa 

hypoteserna måste man för varje hypotes ha en motsatt hypotes, varje hypotes blir således 

indelad i två hypoteser som man har att välja mellan. Vid hypotesprövning ska man med hjälp 

av det data som samlats in ta ställning till ett påstående om ett okänt värde. För att testa 

hypoteserna tas då den arbetshypotes som ska prövas, exempelvis hypotes 1 (H1), denna 

hypotes kallar vi då mothypotes eller alternativ hypotes. Den alternativa hypotesen är 

motsatsen till en nollhypotes (H0), dessa hypoteser måste då båda två knytas till det okända 

värdet. H0 är sann tills motsatsen är bevisad. För att kontrollera hypoteserna skapas 

teststatistikor, vilket är stokastiska variabler som är knutna till de mätningar som gjorts. En 

teststatistiska måste då formuleras och val måste göra om stora eller små (eller båda två) 

värden ska leda till en förkastelse av nollhypotesen. Man förkastar H0 då mätningarna hamnar 

inom hypotesens förkastningsområde, vilket är de värden på teststatistikan som gör att man 

kan förkasta H0. För de hypoteser som använts i studien formuleras, som tidigare nämnts, 

alltså nollhypoteser. Dessa prövas sedan på en viss signifikansnivå, en nivå som avgör hur 

stor eller liten risken är för att vi accepterar felsannolikheter. Signifikansnivån är ett mått för 

sannolikheten att vi drar fel slutsats. Fel kan göras av typ-I och typ-II fel, vid typ I fel sker ett 

förkastelsefel då man felaktigt förkastar sin nollhypotes och vid typ-II fel sker ett 

godkännandefel då man godtar nollhypotesen då den skulle förkastats. Använder man 

exempelvis en 95 procentig signifikansnivå eller som det skrivs: signifikansnivå =0.05, 

skulle detta innebära att det är 5 procents risk för att ett fel görs. För att analysera resultatet 

har vi satt en lägsta signifikansnivå på 90 procent.  

3.13 Litteratursökning 

För att hitta publicerat material till grund för denna studies teoretiska referensram användes 

olika databaser. Örebro Universitet erbjuder tillgång till databaserna Summon, Libris, Scopus 

och Web of Science som har använts, ytterligare har också sökmotorn Google Scholar brukats 

för att hitta tidigare forskning. För att litteraturen ska vara av godkänd kvalitet har en 

filtrering för att forskningen ska vara vetenskapligt granskad gjorts. Dessa har sedan använts 

som grund för att bygga upp problemet, men även för att bistå med kunskap som krävs för att 

kunna besvara det problem som studien grundar sig i. 
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3.14 Metodreflektion 

Efter att ha förmedlat enkäten i studentgruppen på Facebook, har en utomstående gett en 

kommentar mot enkäten. Denne menar då att enkäten var lång, vilket är någonting som 

tidigare inte reflekterats över. Individen menade dock att detta inte påverkat dennes svar eller 

liknande, men kan vara värt att notera om detta eventuellt kan påverka någon respondent som 

då skyndat sig igenom det sista av enkäten när den tagit lång tid. Detta kan då eventuellt ha 

påverkat men är någonting som vi inte vidare kan kontrollera. 

Även om vi kontrollerar att respondenterna uppfattat huvudbudskapet i filmerna som tänkt 

kan vi inte konstatera att det är just budskapet som skapar skillnader i hur reklamfilmerna 

uppfattas. Det kan även finnas andra element i filmerna som skiljer sig dessa emellan, något 

som vi inte kan fastslå. Det vill säga, den monetära skillnaden mellan filmerna måste inte 

nödvändigtvis vara den del som skapar skillnader i respons från filmerna hos respondenterna.  

Möjligheten har funnits att besvara båda enkäterna (båda filmerna), men då enkäterna är 

skilda kan vi varken se eller avgöra huruvida individer har gjort detta. Har individer svarat på 

båda enkäterna kan dess svar ha påverkats av vilken av filmerna som de sett först. Detta är 

ingenting som vi vidare kan kontrollera, men bör finnas i beaktande att det kan påverka 

utfallet av studien. 
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4. Resultat 

H1a: En spelreklamsfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiv 

attityd till reklamfilmen än en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 

Utifrån denna hypotes skapar vi en nollhypotes och en alternativ hypotes. Vi låter  

representera attitydsvärdet till en reklamfilm med icke-monetärt huvudbudskap och vi låter 0 

representera attitydsvärdet till en reklamfilm med monetärt huvudbudskap. 

H0:   0 

HA:  > 0 

Detta kontrolleras via ett icke-parvis t-test för att se skillnader i medelvärde och också om 

skillnaderna mellan grupperna är på en signifikant nivå.  

 

Group Statistics 

 
Film rätt uppfattad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Attityd till reklamfilmen Monetär film, rätt uppfattad 45 3,2167 ,99203 ,14788 

Icke-Monetär film, rätt uppfattad 66 4,0009 ,97883 ,12049 

Tabell 4.1 – Group Statistics för attityd till reklamfilmen 

Tabell 4.2 – T-test för attityd till reklamfilmen 

 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Attityd till 

reklamfilmen 

Equal variances 

assumed 
,062 ,804 -4,122 109 ,000 -,78428 ,19026 -1,16138 -,40718 

Equal variances 

not assumed 
  -4,112 

93,81

8 
,000 -,78428 ,19075 -1,16303 -,40553 
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Det kan urskiljas ur tabell 4.1 att medelvärdet mellan vilken film som har setts skiljer sig. 

Medelvärdet för den monetära filmen är ett attitydsvärde på 3,2167 och medelvärdet för den 

icke-monetära filmen är på 4,0009. Ur den nedre av tabellerna 4.2 ser vi att det finns en 

skillnad mellan grupperna och detta presenteras med sig. 0,000, det vill säga signifikant. Där 

resultatet således är signifikant på en 95 procentig nivå, det vill säga >0,05. I denna tabell ser 

vi till första raden då Levene’s test gav ett sig på 0,804, hamnar detta på sig över 0,05 så läser 

man av på första raden (Pallant, 2010) vilket då sker i detta fall. Eftersom medelvärdet för den 

icke-monetära filmen är rätt mycket högre och skillnaden mellan grupperna är signifikant kan 

vi sätta in dessa värden i hypotesprövningen. Vilket ger oss: 

H0: 4,00  3,22 

HA: 4,00 > 3,22 

 

Eftersom skillnaden var signifikant och värdena indikerar att nollhypotesen då ska förkastas 

görs detta och underlag finns därför för att konstatera att mothypotesen och alltså studiens 

hypotes H1a, styrks. 

H1b: En spelreklamfilm med huvudbudskap som frångår det monetära, skapar mer positiva 

känslor från reklamfilmen än från en reklamfilm med monetärt huvudbudskap, allt annat lika. 

Utifrån denna hypotes skapar vi en nollhypotes och en alternativ hypotes. Vi låter  

representera känsloresponsvärdet till en reklamfilm med icke-monetärt huvudbudskap och vi 

låter 0 representera känsloresponsvärdet till en reklamfilm med monetärt huvudbudskap. 

H0:   0 

HA:  > 0 
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Eftersom denna hypotes är formulerad likt den tidigare är det samma analysmetod som 

används här, alltså kontrolleras hypotesen via ett icke-parvis t-test för att se skillnader i 

medelvärde och också om skillnaderna mellan grupperna är på en signifikant nivå.  

 

 

 

Group Statistics 

 
Film rätt uppfattad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Känslorespons Monetär film, rätt uppfattad 45 3,7869 ,63768 ,09506 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
66 4,7314 ,83855 ,10322 

Tabell 4.3 – Group statistics för känslorespons 

Tabell 4.4 – T-test för känslorespons 

 

 

 

Tabell 4.3 visar medelvärdena för oss. Där ser vi att den monetära filmen har ett medelvärde i 

känslorespons på 3,7869 och den icke-monetära filmen har ett medelvärde på 4,7314, det vill 

säga att den icke-monetära har ett högre medelvärde. I detta fall är Levene’s test 

signifikansnivå 0,006 varpå vi läser av på andra raden, då värdet är under 0,05. För att se att 

det är en signifikant skillnad i medelvärde mellan grupperna, ser vi till signifikansnivån i 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Känslore

spons 

Equal variances 

assumed 
7,845 ,006 -6,396 109 ,000 -,94454 ,14767 -1,23721 -,65186 

Equal variances 

not assumed 
  -6,731 

107,6

35 
,000 -,94454 ,14032 -1,22269 -,66638 
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tabell 4.4 som är 0,000. Vilket indikerar att det är en skillnad på hög signifikansnivå. Därför 

sätter vi in medelvärdena i de hypoteserna som tidigare formulerades. Vilket gör att dessa då 

blir likt nedan: 

H0: 4,73  3,79 

HA: 4,73 > 3,79 

Då en skillnad mellan grupperna var signifikant och medelvärdena visar denna skillnad 

konstaterar vi att vi kan förkasta nollhypotsen, då värdet för känsloresponsen för den 

monetära filmen är lägre än för den icke-monetära. Detta leder då till att även hypotes H1b 

godkänns. 

H2a: Vid en negativ attityd till spel, skapar en spelreklamfilm med ett icke-monetärt budskap 

mer positiv attityd till reklamfilmen än en film med ett monetärt budskap 

Nollhypotesen blir i detta fall att, vid en negativ attityd till spel skapar en spelreklamsfilm 

med icke-monetärt budskap inte mer positiv attityd till reklamfilmen än en film med monetärt 

budskap. För att kontrollera detta görs ett icke-parvis t-test likt hypotes H1a och H1b, fast 

med en delning för gruppen attityd till spel. Något som ger oss följande: 

Group Statistics 

Attityd till spel, tredelad Film rätt uppfattad N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Negativ attityd till spel Attityd till reklamfilmen Monetär film, rätt 

uppfattad 
27 3,1644 1,05827 ,20366 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
29 3,8685 1,17229 ,21769 

Positiv attityd till spel Attityd till reklamfilmen Monetär film, rätt 

uppfattad 
17 3,2316 ,89316 ,21662 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
33 4,1667 ,80521 ,14017 

Helt neutral attityd till 

spel 

Attityd till reklamfilmen Monetär film, rätt 

uppfattad 
1 4,3750 . . 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
4 3,5938 ,56940 ,28470 

Tabell 4.5 – Group statistics för attityd till reklamfilmen delad för attityd till reklam 
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Independent Samples Test 

Attityd till spel, tredelad 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Negativ 

attityd till 

spel 

Attityd till 

reklamfilmen 

Equal variances 

assumed 
,879 ,353 -2,353 54 ,022 -,70418 ,29921 -1,30407 -,10429 

Equal variances 

not assumed 
  -2,362 53,953 ,022 -,70418 ,29811 -1,30186 -,10650 

Positiv 

attityd till 

spel 

Attityd till 

reklamfilmen 

Equal variances 

assumed 
,985 ,326 -3,748 48 ,000 -,93505 ,24945 -1,43660 -,43350 

Equal variances 

not assumed 
  -3,624 29,608 ,001 -,93505 ,25802 -1,46228 -,40781 

Helt 

neutral 

attityd till 

spel 

Attityd till 

reklamfilmen 

Equal variances 

assumed 
. . 1,227 3 ,307 ,78125 ,63661 -1,24473 2,80723 

Equal variances 

not assumed 
  . . . ,78125 . . . 

Tabell 4.6 – T-test för attityd till reklamfilmen delad för attityd till reklam 

Vi ser i tabell 4.5 att medelvärdet skiljer sig mellan filmerna för de med negativ attityd, där 

medelvärdet för attityd till reklamfilmen vid den monetära reklamfilmen är 3,1644 och vid en 

icke-monetär film 3,8685. Samtidigt kan man se att en skillnad finns i den grupp som har en 

positiv attityd till spel. Den nedre tabellen 4.6 visar för oss att det finns en skillnad mellan 

filmerna för de med negativ attityd till spel på en signifikansnivå av 0,022, det vill säga att på 

en 95 procentig signifikansnivå finns en skillnad. Vi kan samtidigt konstatera att det är en 

signifikant skillnad även i den positiva gruppen. Båda läses av på första raden då sig i 

Levene’s test är över 0,05. 

Detta betyder att nollhypotesen som är satt så att en icke-monetär reklamfilm inte skapar mer 

positiv attityd till reklamfilmen kan förkastas. Vilket betyder att även hypotes H2a styrks. 

H2b: Vid en negativ attityd till spel, väcker en spelreklamfilm med ett icke-monetärt budskap 

mer positiva känslor än en film med monetärt budskap 

Nollhypotesen blir; vid en negativ attityd till spel så väcker en spelreklamfilm med icke-

monetärt budskap inte mer positiva känslor än en film med monetärt budskap.  
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Samma typ av analys som den tidigare hypotesen görs med gruppering för attityd till spel, 

denna gång med känsloresponsvärdet istället för attityd till reklam. Ett icke-parvis t-test görs 

därför ytterligare en gång. 

Tabell 4.7 – Group statistics för känslorespons delad för attityd till reklam 

Independent Samples Test 

Attityd till spel, tredelad 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Negativ 

attityd mot 

spel 

Känslores

pons 

Equal variances 

assumed 
15,868 ,000 -5,058 54 ,000 -,97283 ,19234 -1,35846 -,58720 

Equal variances 

not assumed 
  -5,152 45,037 ,000 -,97283 ,18881 -1,35311 -,59255 

Positiv 

attiityd mot 

spel 

Känslores

pons 

Equal variances 

assumed 
1,677 ,201 -3,879 48 ,000 -,84954 ,21900 -1,28986 -,40922 

Equal variances 

not assumed 
  -4,159 39,147 ,000 -,84954 ,20429 -1,26270 -,43638 

Helt netural 

attityd mot 

spel 

Känslores

pons 

Equal variances 

assumed 
. . 1,029 3 ,379 ,57955 ,56343 -1,21353 2,37262 

Equal variances 

not assumed 
  . . . ,57955 . . . 

Tabell 4.8 – T-test för känslorespons delad för attityd till reklam 

 

Group Statistics 

Attityd till spel, tredelad Film rätt uppfattad N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Negativ attityd till spel 
 

Känslorespons Monetär film, rätt uppfattad 27 3,5303 ,49889 ,09601 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
29 4,5031 ,87551 ,16258 

Positiv attityd till spel Känslorespons Monetär film, rätt uppfattad 17 4,1257 ,62892 ,15254 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
33 4,9752 ,78063 ,13589 

Helt neutral attityd till 

spel 

Känslorespons Monetär film, rätt uppfattad 1 4,9545 . . 

Icke-Monetär film, rätt 

uppfattad 
4 4,3750 ,50394 ,25197 
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Vi tittar ännu en gång på medelvärdena som visas i tabell 4.7. Medelvärdena för 

känsloresponsen hos de med en negativ attityd till spel är för de som sett den monetära filmen 

3,5303 och för de som sett den icke-monetära filmen 4,5031. Även i detta fall ser vi att det 

finns en skillnad även för de som har en positiv attityd till spel, om än de överlag har mer 

positiva känslor än de med negativ attityd till spel. Skillnaden i medelvärde mellan grupperna 

finns enligt den nedre tabellen 4.8 på en signifikans av 0,000, det vill säga även i detta fall 

finns det en signifikant skillnad mellan de olika filmerna. För de med negativ attityd till spel 

ser vi till andra raden i testet då sigvärdet är under 0,05 och för de positiva ser vi till första 

raden då sigvärdet är över 0,05. Då skillnaden är signifikant och medelvärdet för den icke-

monetära filmen är högre även här kan vi konstatera att nollhypotesen förkastas. Detta då 

medelvärdet för känsloresponsen är mer positivt vid en icke-monetär reklamfilm. Hypotes 

H2b i studien styrks därför också. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och attityd till spelreklamen. 

Vi sätter i detta fall  som korrelationen mellan värdet på attityden mot spel och värdet av 

attityden mot reklamfilmen. 

H0:   0 

HA:  > 0 
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Figur 4.1 - Spridningsdiagram attityd mot spel – attityd mot reklamfilmen 

 

 

Correlations 

 Attityd mot spel 

Attityd mot 

reklamfilmen 

Attityd till spel Pearson Correlation 1 ,142 

Sig. (2-tailed)  ,104 

N 133 133 

Attityd till reklamfilmen Pearson Correlation ,142 1 

Sig. (2-tailed) ,104  

N 133 133 

Tabell 4.9 - Korrelation attityd mot spel och attityd mot reklamfilmen 

Vid en första blick på spridningsdiagrammet är det svårt att tydligt identifiera en korrelation 

variablerna emellan. Detta blir mer tydligt i en korrelationstabell (tabell 4.9), där en svag 

korrelation återfinns. Dock är denna svaga korrelation inte signifikant, som synes på 

signifikansvärdet 0,104. I och med att den svaga korrelationen som kan urskiljas inte är 

signifikant kan inte en slutsats dras att det finns en positiv korrelation mellan attityd mot spel 

och attityd mot reklamfilmen. Nollhypotesen kan därför inte förkastas och blir därför 

godkänd. Således kan inte studiens hypotes stärkas och blir därför förklarad som förkastad 
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och oriktig. Ett test gjordes också för att se om detta skilde sig mellan filmtyperna och det 

fanns inte heller några signifikanta samband dessa emellan. 

 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan attityd till spel och känslorrespons från 

spelreklamen. 

Vi sätter i detta fall  som korrelationen mellan värdet på attityden mot spel och värdet av 

känsloresponsen från reklamfilmen. 

H0:   0 

HA:  > 0 

 

Figur 4.2 - Spridningsdiagram attityd mot spel – känslorespons 
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Correlations 

 Attityd mot spel Känslorespons 

Attityd till spel Pearson Correlation 1 ,340** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 133 133 

Känslorespons Pearson Correlation ,340** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 4.10 - Korrelation attityd till spel och känslorespons 

I detta fall kan en viss positiv korrelation mellan variablerna identifieras i 

spridningsdiagrammet. Detta påvisas tydligare i tabell 4.10, där korrelationsanalysen 

presenterar korrelationen i siffror. Vi ser att det finns en signifikant positiv korrelation mellan 

känsloresponsen och attityden mot spel. Korrelationen ligger på 0,340 vilket enligt Pallant 

(2010) definiera som ett medelstarkt samband. Korrelationen är signifikant på en 

signifikansnivå av 0,01, det vill säga med 99 % sannolikhet. 

Sätter vi in värdena i hypoteserna ser de ut såhär: 

H0: 0,340  0 

HA: 0,340 > 0 

Eftersom att korrelationen var signifikant kan vi i detta fall förkasta nollhypotesen. Därför 

stärks och godkänns studiens hypotes att det finns en positiv korrelation mellan attityd till spel 

och känslomässig respons från reklamfilmen. En korrelationsanalys gjordes sedan där 

resultatet splittades för vilken film individerna såg. Där kunde det urskiljas att sambandet 

mellan känslorespons och attityd till spel var starkare då man såg en film med monetärt 

budskap än vid ett icke-monetärt budskap. Något som kan vara värt att notera. 
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H4: Det finns ett positivt samband mellan individers känslorrespons från spelreklamen och 

dess attityd till spelreklamen. 

Vi låter  representera korrelationen mellan individers känslorespons och dess attityd till 

reklamen. 

H0: 0 

HA: >0 

 

Figur 4.3 - Spridningsdiagram, mellan känslorespons och attityd mot reklamfilmen. 

Correlations 

 Känslorespons 

Attityd mot 

reklamfilmen 

Känslorespons Pearson Correlation 1 ,757** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 133 133 

Attityd till reklamfilmen Pearson Correlation ,757** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 4.11 - Korrelation känslorespons och attityd mot reklamfilmen 
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Redan i spridningsdiagrammet (figur 4.3) kan en positiv korrelation urskiljas. I 

korrelationsanalysen (tabell 4.11) visas detta också stämma på ett en signifikansnivå på 0,01, 

det vill säga signifikant med minst 99 % sannolikhet. Korrelationen är i detta fall 0,757, det 

vill säga känslorespons och attityd till reklamfilmen är starkt korrelerade. Detta betyder att 

hypoteserna med insatta värden, på en signifikant nivå blir: 

H0: 0,757  0 

HA: 0,757 > 0 

Varpå nollhypotesen förkastas då det finns ett positivt samband. Detta betyder att studiens 

hypotes styrks och godkänns på en signifikant nivå. 

Vi kontrollerar samtidigt hur korrelationen mellan dessa två ser ut i en partiell 

korrelationsanalys där effekten av attityd till spel är kontrollerad för. 

Correlations 

Control Variables Känslorespons 

Attityd mot 

reklamfilmen Attityd mot spel 

-none-a Känslorespons Correlation 1,000 ,757 ,340 

Significance (2-tailed) . ,000 ,000 

df 0 131 131 

Attityd till reklamfilmen Correlation ,757 1,000 ,142 

Significance (2-tailed) ,000 . ,104 

df 131 0 131 

Attityd till spel Correlation ,340 ,142 1,000 

Significance (2-tailed) ,000 ,104 . 

df 131 131 0 

Attityd till spel Känslorespons Correlation 1,000 ,762  

Significance (2-tailed) . ,000  

df 0 130  

Attityd till reklamfilmen Correlation ,762 1,000  

Significance (2-tailed) ,000 .  

df 130 0  

a. Cells contain zero-order (Pearson) correlations. 

Tabell 4.12 - Korrelation känslorespons och attityd mot reklamfilmen, med attityd till spel 

som kontrollerad variabel 

Vi ser att korrelationen mellan de två variablerna är relativt lika även då attityden till 

reklamfilmen är kontrollerad för 0,757 till 0,762. Det vill säga attityden till spel har en mycket 
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liten effekt på sambandet mellan den känslomässiga responsen och attityden till reklamfilmen 

ser ut. 
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5. Avslutande diskussion 

Här presenteras den avslutande diskussionen för att knyta ihop den här studiens resultat till 

en slutsats.  

Det resultat som studien har genererat har pekat på att en spelreklamsfilm utan ett monetärt 

huvudbudskap har genererat mer positiva reaktioner från individer som sett filmerna, 

egentligen oavsett vilken attityd till spel individen har. Detta både utifrån de känslor som 

filmen väcker hos individen och attityden som individen har till reklamfilmen. Man kan här 

göra en koppling till vad Pyun och James (2011) har beskrivit där attityden till reklamfilmen 

formar attityden till produkten. Något som skulle kunna ha en positiv påverkan på individers 

attityd till spel är utifrån resultatet som genererats i denna undersökning, att använda 

huvudbudskap som inte lyfter de monetära delarna av spel lika mycket. Detta skulle då kunna 

leda till att attityden till spel över tid blir mer positiv och man kan röra sig något från det 

stigma som karaktäriserar spel. Även om individer som hade en mer positiv attityd till spel 

hade något högre medelvärden i känslorespons och attityd till reklamfilmen så var skillnaden 

mellan reklamfilmstyperna storleksmässigt likvärdiga oavsett vilken attityd till spel individen 

hade. Det vill säga en icke-monetär film väckte mer positiva känslor och mer positiv attityd 

till filmen i lika stor utsträckning oberoende av individens attityd till spel. En individ som är 

negativt inställd till spel kan alltså oavsett den negativa attityden, bli mer positiv till en 

spelreklam om den förmedlar ett budskap som inte är förankrat i det stigmatiska som präglar 

branschen, i detta fall det monetära. Något som således bör finnas i bakhuvudet hos spelbolag 

om de önskar skapa en mer positiv attityd till reklamen och även skapa mer positiva känslor 

med sin reklamfilm. 

Vi kan konstatera att det som tidigare identifierats finns signifikanta samband mellan 

reklamfilmsinnehållet och känsloresponsen samt attityden till reklamfilmen även i en 

spelkontext. Nya samband som identifierats är sambandet mellan attityd till spel och den 

känslomässiga responsen som individen får gentemot reklamfilmen och allra helst i de fall då 

budskapet är monetärt där det då fanns en medelstark korrelation mellan dessa. Vad som dock 

är intressant är att det inte finns en signifikant korrelation mellan attityden till spel och 

attityden till reklamfilmen. Detta pekar då ytterligare på att man genom att skapa en lyckad 

reklamfilm kan skapa gynnsamma attityder till reklamfilmen oavsett vad de som ser 

reklamfilmen har för attityd till spel överlag. Detta är då någonting som pekar på att det finns 

potential till attitydförändring hos individer i urvalspopulationen i detta fall. Däremot finns 

det ett stark signifikant samband mellan känsloresponsen och attityden till reklamfilmen, 
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något som förklarar att den reklamfilmen som skapas bör väcka positiva känslor hos den som 

ser filmen för att skapa en ur spelbolagets perspektiv, gynnsam attityd till reklamfilmen. 

Något som då påvisats kan uppnås genom ett icke-monetärt huvudbudskap och är ett bidrag 

till spelbolag, men även forskning kring marknadskommunikation inom området. 

Viktigt är dock att återigen poängtera att dessa filmer inte är homogena i alla andra avseenden 

förutom det monetära och icke-monetära. Således går det inte utesluta att andra element i 

filmerna är av avgörande karaktär för att responsutfallet blivit som det har i detta fall. Även 

andra faktorer kan påverka detta, exempelvis avsändaren av filmen som kan inneha olika grad 

av förtroende hos individen som ser filmen. Detta är då någonting som potentiellt kan forma 

hur individen reagerar på reklamen. Något som skapar underlag för att vidare studera detta i 

framtida studier. För att styrka utfallet av denna studie och påvisa att budskapet har den 

påverkan som erhållits i denna studie skulle vidare studier kunna studera filmer av mer 

homogen karaktär med det monetära i budskapet som det enda som skiljer filmerna åt.  

En kontroll gjordes för att kontrollera om individerna tidigare spelat hos spelbolagen som 

ingår i vår studie, där 4,4 procent uppgav att de spelat hos Mr. Green (det monetära) och 34,8 

procent hos ATG (det icke-monetära). Detta är också värt att notera då det kan påverka 

utfallet av studien. En kontroll gjordes mellan de som inte spelat och de som spelat hos ATG 

där det fanns flera som tidigare spelat hos spelbolaget, ingen större skillnad kunde dock 

urskiljas i hur reklamen uppfattades mellan dessa grupper. Därav har om individen spelat hos 

bolaget eller ej någon väsentlig påverkan men bör ändå poängteras kunna ha någon form av 

påverkan på resultatet. Den reklamfilm från ATG som används i vår studie förmedlar att det 

är roligare och lättare att lyckas då man gör någonting tillsammans, en form av 

gemenskapsfokus. Detta är inte en egenskap som tas upp bland de vanligast förekommande i 

spelreklam, varpå det kan ses som något unikt. Detta kan kopplas till Olney et al. (1991) som 

förklarat att reklam som är unik (novelty) kan uppfattas positivare. Reklamfilmen uppfattades 

dock som underhållande och harmlös av flera respondenter vilka är egenskaper som återfinns 

bland de som är vanligt förekommande, vilket gör att man inte kan placera filmen i ett helt 

unikt fack, men detta bör också finnas i beaktande då man läser resultatet.  
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Reklamfilmerna 

Monetär film från Mr.Green – Hämtad från Youtube: 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Här presenteras en skärmdump från vardera av reklamfilmerna för att ge en snabb visuell 

överblick över miljön i filmerna. 

 

 

Skärmdump från reklamfilmen med monetärt huvudbudskap – hämtad från Youtube 

 

Skärmdump på reklamfilm med icke-monetärt huvudbudskap – hämtad från Youtube 
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Bilaga 3 – Alla svar på enkäten. 

 

Tidstämpel – Datum och tid som svaret har kommit in, em=eftermiddag och fm=förmiddag 

A – Vilken reklamfilm respondenten har sett, 1=Monetär och 2=Icke-Monetär 

B – Kön, 1=Man, 2=Kvinna och 3= Annat 

C – Ålder, för att variablerna skulle hamna över varandra så har de över 35 år skrivits som 36 nedan, något som inte gjorts i analysen. 

D – Attityd till spel – Här presenteras svaren för variablerna som bygger upp attityden till spel, presenteras i samma ordning som i enkäten. 

E – Om respondenten har sett klippet, måste ha sett för att kunna avsluta och fortsätta med enkäten, vilket betyder att alla har JA. 

F – Vilket huvudbudskap respondenten har uppfattat att reklamfilmen har haft. 1=Spel genererar lätta pengar, 2=Vinn stort, 3=Spel är 

underhållande, 4=Spel är harmlöst och 5=Inget av ovanstående. 

G – Känslorespons, de 22 variablerna som mäter respondentens känslorespons, presenteras i samma ordning som de låg i enkäten. 

H – Attityd till reklamfilmen, de 16 variablerna som mäter attityden till reklamfilmen, presenteras i samma ordning som de låg i enkäten. 

I – Om respondenten tidigare spelat hos bolaget vars reklamfilm den precis sett. 

 

 

 



 
 

 A      B       C               D                  E         F                            G                                                      H                         I 

       TIDSTÄMPEL                         

2016/05/10 2:21:51   em ,1,1,25,7,1,4,3,1,3,4,5,4,4,1,1,1,4,JA,1,3,2,2,4,2,6,2,2,3,2,1,1,1,3,2,2,3,2,2,1,1,1,2,4,3,2,2,1,4,1,2,2,2,1,2,3,2,4,Nej 

 2016/05/10 3:08:37   em ,1,1,28,6,4,2,2,5,6,4,5,5,3,5,4,7,3,JA,1,1,5,1,5,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,5,3,5,1,3,6,5,7,5,2,4,4,4,5,Nej 

 2016/05/10 3:09:06   em ,1,2,23,4,6,3,2,4,4,6,2,1,1,5,3,5,2,JA,4,3,5,2,5,2,5,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,2,3,2,2,1,1,2,1,3,2,3,2,3,1,Nej 

2016/05/10 3:10:46   em ,1,2,25,6,3,3,2,2,3,3,5,5,5,3,2,5,6,JA,2,3,3,3,5,3,5,3,1,2,2,2,3,4,1,2,2,3,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,4,5,3,4,4,4,4,4,4,4,4,Nej 

   2016/05/10 3:14:09   em ,1,2,21,3,5,4,2,4,3,6,3,3,3,5,3,5,3,JA,1,2,4,4,4,4,4,2,4,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,2,2,2,2,2,2,4,2,4,2,4,3,1,Nej 

 2016/05/10 3:16:38   em ,1,1,23,7,3,2,3,3,6,6,5,1,2,3,2,5,1,JA,2,1,5,1,5,2,6,3,3,1,1,1,3,1,4,2,5,2,1,1,2,1,1,1,2,4,1,2,1,3,2,2,3,2,1,3,2,4,2,Nej 

   2016/05/10 3:22:45   em ,1,1,25,7,1,2,2,2,4,4,6,6,2,2,1,6,2,JA,1,1,1,1,5,1,3,4,5,6,3,1,6,2,1,5,1,4,1,1,1,1,1,2,4,2,3,3,3,3,3,2,7,2,4,4,4,7,4,Nej 

 2016/05/10 3:25:20   em ,1,1,24,7,7,3,2,2,3,3,6,1,4,1,1,4,4,JA,2,1,3,1,2,3,6,1,2,1,1,1,3,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1,3,2,7,2,2,2,1,4,2,Nej 

   2016/05/10 3:29:41   em ,1,2,21,4,7,2,2,4,5,6,3,1,1,6,5,6,1,JA,1,4,5,3,5,2,7,1,5,2,2,3,5,2,1,1,2,2,6,2,3,5,2,2,2,2,2,5,5,2,2,2,6,3,7,5,2,4,1,Nej 

 2016/05/10 3:30:45   em ,1,1,23,7,1,2,4,1,2,1,6,4,4,1,1,6,4,JA,5,4,1,4,1,4,1,5,1,4,1,4,1,3,1,4,1,4,1,2,1,1,1,2,1,2,2,3,3,4,6,4,7,4,5,6,3,1,4,Nej 

  2016/05/10 3:31:04   em ,1,2,30,7,2,5,2,1,4,3,6,4,5,2,1,6,2,JA,1,2,2,1,2,1,2,3,1,3,1,3,1,2,1,2,1,1,1,2,1,1,1,4,6,2,2,4,4,2,3,1,4,2,4,4,4,4,4,Nej 

 2016/05/10 3:34:32   em ,1,1,22,7,2,4,2,1,2,4,6,4,3,2,1,5,4,JA,3,4,2,4,2,3,2,1,1,3,1,1,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,3,4,5,3,4,3,4,3,4,4,5,4,4,4,4,4,Nej 

 2016/05/10 3:37:43   em ,1,1,23,7,1,2,3,1,2,1,7,4,4,1,1,6,4,JA,2,4,1,4,1,4,1,4,1,5,2,4,1,4,1,4,1,2,1,2,1,1,1,3,5,5,4,4,4,4,5,4,7,4,4,6,4,7,4,Nej 

   2016/05/10 3:41:00   em ,1,2,21,4,6,2,5,1,2,2,3,4,2,3,2,6,4,JA,5,1,4,1,4,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,5,3,1,1,1,1,1,4,1,4,2,1,4,1,Nej 

 2016/05/10 3:43:26   em ,1,2,21,3,4,5,2,5,5,5,3,5,3,3,2,6,4,JA,1,1,4,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,3,1,7,2,4,4,1,7,1,Nej 

 2016/05/10 3:43:28   em ,1,1,21,5,3,2,2,2,5,2,6,3,3,4,1,5,2,JA,5,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,5,5,5,5,4,3,7,6,7,3,4,5,4,7,5,Nej 

  2016/05/10 3:46:26   em ,1,1,22,5,2,4,1,1,5,1,7,4,2,1,1,7,4,JA,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,Nej 

   2016/05/10 3:47:37   em ,1,2,22,7,7,4,2,5,4,3,4,4,4,4,3,5,2,JA,4,1,5,1,5,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,5,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,5,1,Nej 

2016/05/10 3:48:20   em ,1,2,23,5,5,2,4,4,6,3,5,4,3,4,2,6,3,JA,3,2,2,1,2,4,5,2,3,3,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,4,2,5,3,1,4,3,3,2,5,4,5,3,1,7,2,Nej 

 



 
 

2016/05/10 3:50:59   em ,1,2,24,5,6,1,1,1,4,4,4,1,4,5,4,7,4,JA,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,3,4,2,4,4,7,4,4,4,1,7,4,Nej 

 2016/05/10 3:58:38   em ,1,2,36,4,7,3,3,1,2,2,4,1,3,2,1,7,4,JA,2,4,1,1,1,1,1,4,1,7,1,3,1,4,1,5,1,1,1,1,1,1,1,4,5,4,5,1,5,4,4,1,7,4,7,7,4,7,1,Nej 

  2016/05/10 3:59:45   em ,1,2,28,3,5,4,4,1,2,5,3,5,5,6,2,3,4,JA,5,1,5,1,3,1,5,1,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,2,2,2,4,3,2,3,3,Nej 

 2016/05/10 4:02:17   em ,1,2,23,5,6,5,3,4,6,4,3,3,2,6,4,7,3,JA,2,1,2,1,5,1,5,1,1,1,1,1,4,1,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,4,2,2,2,2,2,5,1,5,4,1,1,4,Nej 

   2016/05/10 4:02:34   em ,1,2,21,6,5,2,2,1,2,1,6,4,2,1,2,2,2,JA,1,4,1,3,1,4,1,2,1,4,1,2,1,3,1,2,1,3,1,2,1,2,1,4,4,5,2,4,2,3,6,4,6,4,4,4,5,7,4,Nej 

 2016/05/10 4:07:20   em ,1,2,28,2,7,5,2,2,4,7,2,1,5,4,4,5,2,JA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,5,3,3,5,3,4,4,4,7,4,4,4,2,7,4,Nej 

 2016/05/10 4:14:51   em ,1,1,24,7,3,3,1,2,5,6,5,2,2,5,4,6,2,JA,2,1,4,1,3,2,6,2,2,3,1,1,2,1,3,1,3,1,1,1,4,1,2,2,5,3,1,1,1,3,1,3,4,2,1,2,1,3,4,Nej 

   2016/05/10 4:26:58   em ,1,1,20,6,3,5,4,1,3,3,4,3,4,3,3,5,4,JA,3,1,3,1,3,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,4,2,3,4,5,2,1,3,7,3,4,4,3,7,4,Nej 

 2016/05/10 4:27:08   em ,1,2,22,6,4,4,3,3,5,5,1,1,1,4,3,5,2,JA,2,2,2,1,5,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,5,2,4,4,4,2,4,4,7,2,4,4,2,7,1,Nej 

   2016/05/10 4:28:34   em ,1,1,25,4,7,3,1,2,6,7,2,2,1,4,1,7,3,JA,2,1,1,1,6,4,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,4,4,4,4,6,4,7,6,5,5,1,7,1,Nej 

   2016/05/10 4:35:04   em ,1,1,24,7,5,2,3,3,4,4,5,3,3,2,1,1,1,JA,1,1,3,2,5,4,1,5,4,6,1,4,3,4,3,3,2,5,2,3,1,2,2,6,6,2,2,1,5,5,2,3,5,2,2,4,4,2,4,Nej 

 2016/05/10 4:40:07   em ,1,2,22,7,4,3,2,1,2,5,4,5,5,2,1,5,4,JA,2,1,2,1,2,1,2,1,5,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,2,1,1,1,1,1,4,2,4,4,1,4,1,Nej 

   2016/05/10 4:42:04   em ,1,1,27,7,7,1,1,1,1,3,7,7,7,1,1,6,7,JA,2,1,7,1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,1,4,1,Nej 

   2016/05/10 4:49:06   em ,1,2,20,3,3,3,2,1,3,4,2,2,2,1,1,5,2,JA,3,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,5,5,2,5,4,4,3,7,4,7,4,4,4,2,7,2,Nej 

 2016/05/10 5:01:35   em ,1,1,36,5,6,3,2,3,3,5,3,2,2,5,5,4,2,JA,1,2,2,2,2,2,3,1,2,1,1,1,2,1,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,5,5,2,2,4,2,2,2,4,3,2,2,1,4,2,Nej 

2016/05/10 5:33:17   em ,1,1,23,7,7,3,3,5,6,4,3,3,1,5,6,5,1,JA,2,1,3,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,4,3,1,1,1,1,2,1,7,1,7,4,1,4,4,Ja 

   2016/05/10 5:35:38   em ,1,2,23,7,5,4,1,3,6,7,6,1,1,5,1,7,1,JA,1,1,5,1,5,1,5,4,4,1,1,1,5,1,2,1,1,1,1,1,5,1,1,1,4,2,4,1,2,1,3,1,4,1,4,4,1,7,1,Nej 

 2016/05/10 6:59:30   em ,1,2,20,1,7,1,1,1,7,7,1,1,1,4,4,7,1,JA,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,4,1,5,1,2,1,2,1,1,1,5,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,4,1,Nej 

 2016/05/10 8:55:26   em ,1,2,23,6,7,5,7,1,5,3,5,3,3,2,1,4,4,JA,1,4,1,1,1,5,1,3,1,5,1,5,1,6,1,4,1,3,1,4,1,1,1,6,5,3,5,2,5,4,6,3,6,5,6,5,3,6,2,Nej 

 2016/05/10 9:15:05   em ,1,1,22,6,2,4,2,2,4,4,4,2,2,2,3,6,2,JA,2,3,4,2,2,2,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,3,2,1,2,2,1,2,4,1,4,4,1,4,1,Nej 

   2016/05/10 9:23:17   em ,1,2,24,1,6,4,2,5,5,7,3,4,3,5,4,5,5,JA,1,1,5,1,6,1,6,1,5,1,1,1,5,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,5,5,1,1,1,1,7,1,3,3,1,7,5,Nej 

 



 
 

2016/05/10 9:59:36   em ,1,2,25,7,1,4,2,1,3,4,6,6,6,1,1,4,5,JA,4,1,6,1,6,1,6,1,6,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,1,4,1,Nej 

2016/05/10 10:22:49 em, 1,2,21,6,6,5,5,2,2,4,3,3,2,2,2,2,3,JA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6,1,4,2,2,3,3,3,3,7,4,5,5,2,7,3,Nej   

2016/05/10 10:28:19 em ,1,2,23,4,3,2,1,1,3,5,4,2,4,5,2,6,4,JA,4,2,6,2,6,2,6,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,2,2,2,3,4,2,1,1,4,2,4,4,4,4,4,Nej 

2016/05/10 10:49:16 em ,1,2,26,3,7,1,2,4,5,6,2,2,2,5,3,5,2,JA,2,1,6,1,7,1,7,1,4,1,3,1,4,1,4,1,4,1,2,1,3,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,4,1,Nej 

  2016/05/11 2:27:30    fm ,1,1,35,1,2,5,7,1,2,3,6,2,5,3,1,5,5,JA,2,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,4,1,7,1,6,3,1,7,1,Nej 

   2016/05/11 8:59:10    fm ,1,1,24,5,6,3,3,3,3,4,5,4,3,5,3,5,5,JA,2,1,1,2,1,1,2,2,1,3,2,1,2,1,1,1,1,2,2,1,1,1,2,3,4,5,3,2,4,2,3,3,4,2,4,3,4,4,4,Nej 

   2016/05/11 9:13:44    fm ,1,2,20,5,7,6,1,2,6,7,6,1,4,4,2,5,1,JA,5,1,6,1,6,1,6,1,5,1,4,3,5,3,4,2,5,1,6,4,5,4,4,1,1,4,2,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,4,1,Nej 

 2016/05/11 9:16:12    fm ,1,1,24,7,2,2,2,1,4,5,3,1,2,3,3,6,1,JA,1,1,3,1,3,2,6,2,1,2,1,1,2,1,4,1,2,1,1,1,2,1,2,1,5,4,2,3,1,2,1,4,7,3,2,3,1,7,3,Nej 

 2016/05/11 10:36:21  fm ,1,2,24,4,6,3,3,4,6,5,3,3,2,5,4,5,4,JA,1,3,5,3,4,3,5,3,4,4,4,4,4,4,5,3,4,2,4,3,4,4,4,3,4,3,3,3,3,3,4,3,4,3,4,4,3,4,4,Nej 

 2016/05/11 11:12:32  fm ,1,1,25,6,7,6,1,7,6,7,2,1,1,5,6,7,1,JA,1,1,5,1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,5,1,2,1,1,1,1,2,2,2,1,1,3,2,Nej 

 2016/05/11 1:31:37   em ,1,1,24,7,7,2,2,1,5,5,4,2,4,3,4,5,3,JA,1,4,4,4,4,4,1,1,1,6,1,1,1,4,1,5,1,4,1,1,1,1,1,5,5,3,4,4,5,4,5,5,5,1,7,7,5,6,4,Nej 

 2016/05/11 1:42:56   em ,1,1,24,7,4,4,4,2,2,2,6,2,3,2,1,4,2,JA,2,1,2,1,2,1,3,1,2,1,2,1,3,1,3,1,3,1,1,1,2,1,1,1,1,3,1,1,1,1,2,2,7,2,1,1,1,4,1,Nej 

   2016/05/11 2:08:02   em ,1,2,22,4,4,3,3,4,5,5,3,1,1,5,4,7,1,JA,2,1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,4,2,1,3,2,1,3,1,4,2,4,4,4,4,4,Nej 

   2016/05/11 2:54:58   em ,1,1,27,5,3,5,3,1,2,2,4,4,4,3,2,5,4,JA,3,2,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,4,5,4,4,4,4,2,4,7,5,4,4,4,4,3,Nej 

 2016/05/11 3:27:16   em ,1,2,31,4,7,4,2,1,4,4,3,2,1,2,2,7,3,JA,1,3,4,4,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,2,2,3,2,2,1,2,1,5,6,7,6,7,6,6,7,7,7,6,6,6,6,6,7,Nej 

 2016/05/11 3:48:58   em ,1,1,22,7,1,1,7,1,5,4,7,6,6,1,3,7,5,JA,5,4,1,5,4,6,1,6,2,7,2,5,2,6,1,6,1,6,1,5,1,1,1,6,2,5,4,5,3,5,2,6,3,5,3,5,3,5,3,Nej 

  2016/05/11 4:03:27   em ,1,2,22,3,7,1,1,1,5,6,1,2,2,6,2,7,1,JA,1,1,5,1,6,1,5,1,1,1,1,1,6,1,1,1,6,1,6,1,5,4,1,6,6,6,4,6,4,5,1,5,7,6,4,4,4,7,4,Nej 

 2016/05/11 5:13:42   em ,1,1,23,7,5,3,2,3,4,4,5,2,3,2,1,3,3,JA,1,2,2,1,2,2,2,3,1,4,1,3,1,4,1,4,1,2,1,2,1,1,1,1,4,3,4,2,4,2,2,2,4,2,4,4,2,4,2,Nej 

 2016/05/12 8:29:11    fm ,1,2,20,7,3,2,2,3,5,6,3,1,1,5,2,6,1,JA,2,1,5,1,5,2,7,2,1,2,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,3,1,2,1,5,3,1,2,1,2,1,2,7,2,2,3,1,7,2,Nej 

   2016/05/12 8:49:54    fm ,1,1,25,7,1,5,4,1,2,2,6,4,3,1,1,3,3,JA,1,1,2,1,3,1,6,3,1,3,1,1,1,1,2,1,2,1,1,1,3,1,2,2,5,4,2,2,1,3,1,3,7,3,3,2,1,7,2,Ja 

 2016/05/12 9:09:13    fm ,1,1,21,7,2,2,1,2,4,6,4,1,1,3,1,5,1,JA,2,1,6,1,4,1,6,2,1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,3,1,2,1,3,4,2,3,1,3,1,3,6,3,2,3,1,6,2,Nej 

    



 
 

Enkät 2 

2016/05/10 2:45:26   em ,2,1,25,5,7,2,3,2,3,3,4,2,3,3,1,4,2,JA,5,3,1,1,1,2,1,2,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,2,1,2,1,3,6,2,4,2,5,2,4,1,4,2,7,6,4,4,4,Nej 

  2016/05/10 2:52:48   em ,2,1,22,7,1,3,2,1,3,2,6,3,3,1,1,3,2,JA,3,2,1,3,2,5,3,5,1,3,1,5,2,5,1,4,1,5,1,6,1,4,1,5,5,3,6,4,7,5,6,4,6,5,6,6,4,2,4,Ja 

  2016/05/10 2:57:43   em ,2,1,27,5,4,2,1,4,6,4,5,2,1,6,3,7,2,JA,5,2,1,3,1,3,1,1,1,1,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,1,2,1,3,6,1,6,4,6,5,6,3,7,4,6,6,3,7,2,Nej 

  2016/05/10 3:08:29   em ,2,1,24,7,1,4,4,1,1,3,5,6,4,1,1,3,4,JA,3,5,1,5,1,5,1,6,1,4,2,3,1,5,7,3,4,2,4,2,4,3,5,4,6,2,5,3,2,6,3,6,2,4,5,3,6,2,7,Vet ej 

 2016/05/10 3:10:51   em ,2,1,23,7,2,3,4,1,2,1,6,4,6,1,1,2,2,JA,5,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,4,3,2,2,2,3,3,3,5,4,5,5,2,6,3,Vet ej 

 2016/05/10 3:11:26   em ,2,1,24,7,7,3,3,1,2,2,3,4,4,4,3,6,4,JA,3,6,2,6,2,6,2,5,1,4,1,4,2,4,1,4,1,4,1,4,1,2,1,6,5,3,6,5,7,4,5,5,5,3,4,3,4,5,5,Nej 

 2016/05/10 3:27:31   em ,2,2,24,7,5,4,5,1,1,1,5,3,3,1,1,5,1,JA,2,4,1,4,1,3,1,2,1,3,1,4,1,3,1,2,1,5,1,3,1,3,1,1,7,3,7,4,7,5,7,4,7,4,7,6,4,7,5,Nej 

   2016/05/10 3:27:44   em ,2,1,25,7,1,3,2,2,5,4,6,6,2,2,1,6,4,JA,3,6,1,5,1,7,1,5,1,6,1,7,1,7,1,6,1,6,1,7,1,7,1,2,4,1,5,4,6,6,7,4,7,4,7,7,4,7,4,Ja 

  2016/05/10 3:35:57   em ,2,2,30,6,4,4,2,2,5,4,6,5,5,2,1,6,2,JA,5,5,1,5,1,5,1,4,1,4,1,6,1,6,1,4,1,4,1,6,1,4,1,4,4,2,4,3,7,4,6,2,4,4,6,6,4,5,4,Ja 

 2016/05/10 3:43:12   em ,2,2,24,6,6,4,4,2,3,2,4,4,4,1,1,4,4,JA,2,4,2,4,2,1,2,3,1,4,1,3,1,3,1,3,1,4,1,4,1,1,1,4,4,4,5,3,6,5,5,5,7,5,6,5,5,4,4,Nej 

   2016/05/10 3:56:33   em ,2,2,21,6,7,4,3,1,4,2,5,3,2,2,1,3,2,JA,3,4,1,3,1,5,1,5,1,6,2,4,1,5,1,6,1,3,1,6,1,5,1,5,5,1,5,1,6,3,7,4,7,4,6,6,5,7,4,Ja 

 2016/05/10 3:56:44   em ,2,2,21,6,7,4,3,1,4,2,5,3,2,2,1,3,2,JA,3,4,1,3,1,5,1,5,1,6,2,4,1,5,1,6,1,3,1,6,1,5,1,5,5,1,5,1,6,3,7,4,7,4,6,6,5,7,4,Ja 

 2016/05/10 4:01:27   em ,2,1,25,7,2,3,3,2,4,3,5,4,4,1,2,3,2,JA,3,5,1,4,2,5,1,1,1,1,1,5,3,6,1,2,1,1,1,4,1,5,1,1,4,5,6,4,6,4,5,2,7,4,6,6,4,7,4,Ja 

  2016/05/10 4:17:54   em ,2,2,28,7,7,4,2,1,5,4,6,3,3,4,1,4,4,JA,4,5,1,3,1,3,1,7,1,1,1,3,1,4,1,1,1,3,1,1,1,1,1,5,5,3,5,4,5,4,5,4,7,5,5,5,4,7,4,Nej 

2016/05/10 4:18:07   em ,2,2,26,7,4,1,1,3,5,6,3,2,1,5,4,7,2,JA,4,3,1,3,1,5,2,6,1,2,1,6,2,5,1,5,1,5,1,7,2,5,1,5,6,3,7,4,7,5,6,5,7,4,6,6,4,7,5,Nej 

2016/05/10 4:27:56   em ,2,1,19,7,1,3,3,2,5,5,4,1,1,5,2,6,1,JA,3,5,1,3,2,4,3,5,1,3,1,6,1,6,1,1,1,5,1,4,1,3,1,3,5,4,6,4,7,5,5,4,7,4,6,6,2,7,6,Ja 

  2016/05/10 4:31:23   em ,2,2,26,1,5,3,4,2,6,5,4,3,4,2,2,5,4,JA,5,2,1,3,1,2,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,1,3,3,5,3,2,3,3,4,4,5,4,Nej 

 2016/05/10 4:41:30   em ,2,1,24,6,5,2,2,2,2,5,5,2,2,2,3,3,1,JA,4,2,2,4,3,5,5,5,3,4,3,4,2,5,2,6,1,7,3,4,2,5,2,5,5,2,5,2,6,6,4,5,7,5,5,5,4,6,6,Ja 

 2016/05/10 4:48:11   em ,2,1,22,1,1,3,2,3,1,3,2,3,2,3,3,2,3,JA,5,2,4,3,4,1,2,5,3,4,3,2,4,3,4,3,3,3,2,4,2,4,3,2,3,3,4,3,3,4,2,4,5,3,4,3,4,2,5,Nej 

  2016/05/10 4:52:46   em ,2,2,20,4,5,3,2,1,2,7,2,1,3,1,1,5,2,JA,2,3,1,2,1,2,1,3,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,4,2,4,3,5,4,5,4,7,4,5,5,2,7,1,Nej 

   



 
 

2016/05/10 6:02:40   em ,2,1,20,7,6,4,2,1,4,4,4,1,1,1,1,5,4,JA,3,3,2,2,2,3,2,1,1,3,3,4,1,5,1,5,1,3,1,4,1,4,1,4,4,2,4,3,5,3,4,3,7,3,5,6,4,7,6,Nej 

 2016/05/10 6:03:17   em ,2,2,22,7,3,2,1,3,6,6,3,2,2,5,5,6,2,JA,4,4,1,1,1,3,1,6,1,3,1,5,1,6,1,2,1,6,2,5,1,3,1,4,6,3,5,5,7,5,5,5,7,5,6,5,4,7,5,Nej 

2016/05/10 6:08:28   em ,2,1,27,6,7,2,3,4,3,5,5,2,1,3,2,5,4,JA,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,2,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,4,2,4,1,5,2,3,1,4,2,5,4,1,4,1,Ja 

  2016/05/10 6:57:23   em ,2,1,20,7,2,3,2,2,4,3,3,1,1,4,2,4,2,JA,4,5,1,4,1,4,2,5,1,3,1,5,1,5,1,3,1,5,1,5,1,4,1,4,5,3,6,5,7,5,5,4,7,5,6,5,4,7,4,Nej 

 2016/05/10 9:29:25   em ,2,1,25,7,7,2,3,4,5,3,4,1,4,4,1,5,4,JA,4,2,2,1,4,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,3,2,6,4,4,4,4,5,4,5,4,4,5,Nej 

 2016/05/11 8:57:23    fm ,2,2,30,4,7,2,2,1,6,5,3,2,3,4,4,6,3,JA,4,5,2,5,2,4,1,2,1,5,1,6,2,6,1,5,1,5,1,5,1,5,2,5,6,6,6,6,7,4,6,4,4,4,6,6,4,4,6,Ja 

 2016/05/11 9:26:45    fm ,2,2,23,6,3,1,2,1,5,5,3,1,2,5,5,6,1,JA,4,5,1,2,1,4,1,6,1,1,1,5,1,6,1,2,1,6,1,5,1,4,1,5,6,4,6,4,7,5,6,5,7,5,6,6,3,7,5,Nej 

 2016/05/11 10:09:31  fm ,2,2,29,7,1,4,7,1,4,1,4,4,4,1,1,2,4,JA,5,1,1,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,1,4,4,4,4,1,3,4,4,4,3,4,4,4,Ja 

 2016/05/11 10:36:20  fm ,2,2,23,6,5,4,3,1,5,3,4,2,4,2,1,6,4,JA,4,5,1,4,1,4,1,4,1,5,1,6,1,7,1,4,1,4,1,5,1,4,1,4,5,5,6,4,6,5,6,4,5,4,6,6,4,7,5,Ja 

 2016/05/11 10:48:07  fm ,2,1,25,7,1,5,7,1,2,1,6,5,4,1,1,1,4,JA,4,5,1,5,1,6,1,6,1,6,1,6,1,4,1,6,1,5,1,6,1,6,1,4,4,1,5,4,5,4,5,1,4,4,4,4,4,4,4,Ja 

 2016/05/11 11:33:28  fm ,2,1,20,4,4,3,3,4,6,5,3,1,3,3,1,3,4,JA,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,4,1,2,1,2,1,3,4,1,4,4,3,4,1,Nej 

  2016/05/11 12:28:49 em ,2,1,23,7,7,7,1,1,4,1,7,4,7,1,1,4,7,JA,3,4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,Ja 

 2016/05/11 12:48:56 em ,2,1,21,7,1,2,4,1,1,1,4,4,4,1,1,6,4,JA,3,6,1,5,1,4,1,3,1,1,1,5,1,6,1,2,1,2,1,1,1,2,1,5,6,4,6,3,6,4,7,4,7,5,5,5,4,7,4,Ja 

 2016/05/11 1:17:38   em ,2,1,27,7,2,3,6,1,5,4,6,4,4,2,1,1,4,JA,3,6,1,4,1,4,1,5,1,5,1,5,1,6,1,4,1,5,1,5,1,3,1,4,6,4,6,5,6,4,7,5,7,7,6,6,4,7,6,Ja 

  2016/05/11 1:22:13   em ,2,1,22,5,5,5,3,1,3,3,5,2,4,2,2,4,3,JA,3,2,2,2,2,2,4,1,1,1,2,1,2,3,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,4,1,4,1,6,2,3,5,7,2,6,4,2,7,1,Nej 

 2016/05/11 1:26:01   em ,2,2,24,6,5,4,3,1,4,3,2,1,2,2,2,3,2,JA,3,4,2,4,1,4,1,2,1,1,1,2,1,5,1,2,1,5,1,2,1,2,1,4,4,3,5,2,6,4,5,4,7,4,5,6,4,4,4,Nej 

 2016/05/11 1:26:06   em ,2,1,23,7,2,5,3,3,3,3,5,5,3,1,1,1,2,JA,3,5,1,5,1,5,1,4,1,6,1,5,1,5,1,5,1,5,1,5,1,4,1,6,5,5,4,5,6,5,6,5,5,4,5,5,4,5,5,Nej 

 2016/05/11 1:27:46   em ,2,1,23,5,7,4,2,1,5,2,5,3,4,1,1,5,3,JA,3,5,1,3,1,3,1,4,1,5,1,4,1,5,1,4,1,3,1,5,1,1,1,3,4,2,5,5,6,3,7,5,1,3,7,7,4,7,4,Nej 

 2016/05/11 1:30:58   em ,2,1,24,7,5,3,1,2,4,4,4,2,1,3,2,4,2,JA,3,5,1,4,1,4,1,5,1,5,1,5,1,1,1,4,1,5,1,5,1,4,1,5,6,1,5,1,6,4,7,4,7,4,5,4,4,7,1,Nej 

 2016/05/11 1:36:16   em ,2,1,24,6,2,3,1,2,6,5,6,4,6,2,2,4,5,JA,3,4,5,4,3,5,3,5,3,4,3,5,3,5,3,5,3,4,2,4,3,5,3,5,3,3,5,3,5,4,3,5,4,3,3,3,5,3,5,Nej 

 2016/05/11 1:45:54   em ,2,1,23,7,5,1,1,2,5,7,2,1,1,2,1,6,1,JA,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,Nej 

 



 
 

2016/05/11 2:00:44   em ,2,1,36,4,6,4,3,1,3,3,5,5,4,2,1,1,4,JA,2,1,7,1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,7,1,2,1,1,1,1,1,2,7,1,1,4,1,1,1,Ja 

  2016/05/11 2:02:54   em ,2,2,22,4,4,3,2,2,5,3,1,1,1,4,2,7,1,JA,4,1,1,1,1,1,1,4,1,4,1,4,1,5,1,3,1,4,1,4,1,4,1,6,4,1,7,3,7,3,7,2,5,3,7,7,4,4,4,Nej 

2016/05/11 2:11:40   em ,2,1,24,7,1,4,3,2,2,5,2,1,3,1,1,3,3,JA,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,4,4,4,4,4,1,4,4,4,4,2,7,2,Nej 

  2016/05/11 2:20:08   em ,2,2,21,2,5,2,2,3,6,4,4,3,3,5,5,4,2,JA,3,4,3,5,3,5,3,6,2,4,2,4,3,4,3,5,3,2,2,4,2,4,2,5,4,2,5,5,5,4,3,5,5,4,5,5,4,5,4,Nej 

 2016/05/11 2:42:20   em ,2,2,22,4,5,4,4,2,3,3,4,3,3,3,2,4,4,JA,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,4,4,5,5,1,5,4,6,3,4,4,5,4,3,5,4,Nej 

 2016/05/11 2:51:21   em ,2,1,18,6,3,4,6,2,5,3,6,6,5,1,1,3,4,JA,5,3,1,2,2,3,2,2,1,2,2,4,1,4,1,1,2,2,4,3,2,1,1,1,1,3,4,2,5,6,3,3,2,3,6,6,2,7,4,Nej 

  2016/05/11 2:51:41   em ,2,1,27,6,3,4,3,2,2,1,5,4,5,3,2,5,5,JA,3,4,1,3,1,3,1,3,1,2,1,3,1,3,1,2,1,1,1,2,1,1,1,4,4,1,5,1,6,4,4,2,6,4,5,5,4,5,1,Nej 

 2016/05/11 3:22:08   em ,2,2,31,5,7,3,2,2,4,3,3,2,3,5,4,6,3,JA,5,1,4,1,4,1,5,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,2,2,5,1,3,1,1,1,2,1,1,1,2,2,2,2,1,2,1,Ja 

 2016/05/11 3:29:14   em ,2,1,27,1,4,2,1,2,5,3,3,2,2,3,4,5,2,JA,4,4,1,4,1,1,1,5,1,4,1,4,1,5,1,4,1,4,1,6,1,2,1,5,1,1,5,4,5,4,6,4,4,3,5,5,3,6,4,Ja 

 2016/05/11 3:44:15   em ,2,1,22,7,2,6,1,1,4,1,6,4,4,1,1,2,4,JA,4,1,2,1,1,1,1,5,1,6,1,3,1,5,1,3,1,4,1,6,1,5,1,2,1,2,4,1,6,3,3,1,7,2,4,4,2,4,3,Nej 

 2016/05/11 3:58:16   em ,2,2,22,4,7,1,1,1,6,6,1,3,2,6,2,7,1,JA,4,3,1,4,1,3,1,3,1,4,1,1,1,4,1,3,1,3,1,5,1,5,1,1,5,5,5,4,6,5,5,5,7,4,5,5,4,7,4,Nej 

2016/05/11 4:05:30   em ,2,2,36,7,2,3,2,1,4,5,1,1,3,1,1,3,4,JA,5,2,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,5,2,1,2,2,1,1,3,1,1,1,1,1,3,1,1,3,3,3,1,1,1,Ja 

 2016/05/11 4:45:34   em ,2,1,22,5,3,2,1,1,4,1,6,5,4,1,1,3,4,JA,5,3,1,3,1,3,1,3,1,1,1,3,1,3,1,4,1,2,1,3,1,1,1,4,4,2,4,4,6,4,4,4,4,4,5,5,4,4,2,Ja 

  2016/05/11 4:46:29   em ,2,1,27,6,7,1,1,4,4,5,4,1,1,1,1,4,1,JA,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,3,4,3,4,4,4,4,3,3,5,4,4,4,4,Ja 

  2016/05/11 4:57:20   em ,2,1,25,5,5,2,2,2,5,5,2,2,2,3,2,5,2,JA,4,3,3,3,4,4,4,5,2,4,2,4,2,4,2,3,2,3,1,4,1,4,2,5,6,4,4,5,6,6,4,4,4,5,4,4,5,3,6,Nej 

 2016/05/11 4:59:47   em ,2,1,23,7,3,3,2,4,4,3,4,2,3,2,1,3,4,JA,4,4,1,3,1,4,1,3,1,4,1,4,2,5,1,4,1,3,1,4,1,2,1,2,4,2,5,1,6,4,6,2,7,3,6,6,2,7,2,Nej 

 2016/05/11 6:10:13   em ,2,1,32,7,4,2,3,1,2,2,4,4,2,1,1,5,1,JA,5,4,1,4,1,3,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,5,4,7,4,7,4,4,5,2,7,1,Nej 

  2016/05/11 6:24:48   em ,2,1,27,7,7,3,3,1,5,1,1,1,1,2,1,7,1,JA,4,2,2,1,6,3,4,1,1,2,2,1,5,5,1,1,1,1,1,6,1,1,1,1,4,1,4,1,7,1,1,1,7,1,7,7,4,4,4,Nej 

 2016/05/11 6:26:15   em ,2,2,19,5,7,2,1,1,4,6,4,1,4,1,1,3,1,JA,3,1,3,1,3,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,2,4,5,3,7,5,1,4,4,4,4,4,4,Nej 

 2016/05/11 6:45:39   em ,2,1,25,7,6,2,3,1,4,2,6,5,1,6,7,7,4,JA,4,2,1,1,2,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,2,2,2,3,2,4,4,4,4,4,4,3,4,4,Nej 

 2016/05/11 6:48:23   em ,2,1,26,5,4,4,3,1,4,3,4,4,4,3,3,5,4,JA,4,1,1,1,3,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,2,1,1,3,4,1,4,4,4,4,4,4,4,3,Nej 

 



 
 

2016/05/11 6:53:38   em ,2,2,23,5,6,4,4,2,5,3,5,4,5,4,1,4,4,JA,4,4,5,3,6,5,3,3,1,4,1,4,2,4,3,3,3,2,1,5,3,4,5,4,4,3,4,4,5,3,3,3,4,2,4,6,2,7,3,Nej 

2016/05/11 7:00:25   em ,2,2,20,1,7,1,1,1,7,7,1,1,1,7,7,7,1,JA,5,1,6,1,7,1,7,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,4,1,1,1,3,1,1,1,7,1,6,4,4,7,1,Nej 

 2016/05/11 7:03:43   em ,2,1,29,7,7,5,2,3,7,5,6,6,6,4,2,5,4,JA,4,4,3,3,3,5,4,5,3,3,3,5,3,6,1,5,2,5,1,4,1,1,1,3,5,5,6,4,6,4,7,5,7,5,7,6,4,6,5,Nej 

 2016/05/11 7:36:04   em ,2,1,34,3,6,6,3,2,4,3,4,2,2,2,3,5,4,JA,3,2,2,2,2,2,6,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,6,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,4,1,Ja 

  2016/05/11 8:07:16   em ,2,2,36,7,7,4,1,4,4,7,1,4,2,4,1,7,4,JA,4,1,2,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,7,1,7,4,1,1,4,1,4,4,1,7,4,Ja 

2016/05/11 8:36:21   em ,2,1,20,3,7,1,3,1,7,4,3,1,1,5,7,4,1,JA,3,1,3,1,5,1,7,1,1,1,1,1,3,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,7,1,1,1,1,7,1,Nej 

 2016/05/11 10:27:48 em ,2,1,27,7,7,4,4,4,5,1,4,2,4,4,4,3,3,JA,4,1,2,1,1,4,2,1,1,1,1,4,2,2,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,4,3,1,4,4,1,4,3,2,5,4,4,3,4,Nej 

 2016/05/12 1:33:32    fm ,2,1,29,5,3,6,5,1,7,7,6,3,5,2,1,7,3,JA,2,4,2,2,2,5,1,1,1,6,1,1,1,6,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,6,1,3,1,4,2,4,4,7,4,4,4,4,4,2,Nej 

   2016/05/12 1:55:41    fm ,2,1,22,1,7,1,1,3,7,7,4,1,1,7,7,7,1,JA,2,2,3,1,2,3,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,4,4,3,5,2,4,3,3,3,4,2,5,5,2,4,2,Vet ej 

   2016/05/12 4:02:14    fm ,2,2,22,4,7,4,5,1,5,5,6,3,2,3,1,6,4,JA,3,4,1,4,4,4,4,4,1,4,2,1,4,4,1,4,1,1,1,4,4,4,1,1,4,3,4,3,4,3,4,3,5,3,4,1,4,4,4,Nej 

 

 

 



 
 

 


