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Denna studie kommer behandla casinoreklam som har sänts på svensk tv. Studien kommer 

att undersöka hur Mobilbet och Unibet använder sig av retoriska verktyg i sina reklamfilmer 

genom övertygelse argumenten: ethos, pathos och logos. 

 

Fyra stycken reklamfilmer kommer att analyseras, varav två är fällda hos 

Reklamombudsmannen och de resterande har sänts på tv under hösten 2016.  

Studien kommer först att introducera relevant bakgrundsinformation om tv-reklam, retorik, 

ICC:s regelverk samt marknadsföringslagen. 

 

Analysen utgår metodologiskt från retorikanalysens sexstegsmodell av Karlberg och Mral för 

att på så sätt kunna bryta ner reklamfilmernas kontext i mindre delar och genomföra en 

sammanställning och en övergripande analys. Modellen utgår från sex steg och med hjälp 

utifrån dessa steg samt tillhörande frågeställningar har en retorisk analys genomförts av 

reklamfilmerna. 

 

Studien har visat att både Mobilbet och Unibet använder sig av ethos-, pathos- och 

logosargument i sina reklamfilmer. De logiska argument som används i Mobilbets och 

Unibets reklamfilmer från 2013/2014 brister och har inte tillräckligt med stödargument. 

Unibet är det företag som tydligast visat på en förändring i användandet av retoriska verktyg 

efter en fällning hos Reklamombudsmannen. Detta genom att stärka sina logosargument 

med fler stödargument i reklamen från hösten 2016. 
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This study is researching gambling-commercials that aired on Swedish television channels, 

and examines how Mobilbet and Unibet uses rhetorical tools in their tv commercials with the 

form of beliefs by arguments: ethos, pathos and logos.  

Four commercials were investigated, two of which that were condemned by the Advertising 

Union representative and the remaining two have been broadcast on television in the fall of 

2016. The study will introduce relevant background information about tv commercials, 

rhetoric, regulations within the ICC and Marketing Practises Act. 

The analysis is based methodologically from the rhetoric analysis six-step model of Karlberg 

and Mral in order to be able to break down the tv commercials context into smaller parts, and 

undertake a comprehensive compilation and analysis. The model is based on the six stages 

and with the help from these steps and related issues, it was helpful for the rhetorical analysis 

in order for it to be able to carry on and research the selected commercials. 

The study has shown that both Mobilbet and Unibet use ethos-, pathos- and logoargument to 

convince through their advertising. The logo argument Mobilbet and Unibet used in their 

commercials from 2013/2014 do not have enough of support arguments. Unibet has been the 

company that has demonstrated the clear changes in their use of rhetoric tools in the tv 

commercials from autumn 2016 in their way of convince, because they have tried to 

strengthen their logo arguments with more supporting arguments.  
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1. Inledning 

Spelreklam är ett högaktuellt ämne då det har ökat med 90 procent sedan 2014 (Ivarsson, 

2015). Sveriges regering har tillsatt en utredning med uppdraget att senast i början av 2017 

lämna förslag till en ny spelpolitik som bygger på ett licenssystem där aktörerna betalar 

svensk skatt och tar ett socialt ansvar. Eftersom majoriteten av dagens spelreklam 

undkommer det svenska spelmonopolet då spelföretag väljer att registrera sig utomlands 

(Laul, 2016). Detta har lett till att flera politiker under 2016 lagt motioner i riksdagen om att 

spelmonopolet i Sverige måste justeras, en ändring som kan komma att påverka hela den 

svenska spelmarknaden (Motion 2016/17:287).  

Reklamombudsmannen kan genom Internationella Handelskammarens ICC:s regler, fälla 

reklam som finns på den svenska marknaden om den bryter mot regelverket. Hedlund och 

Johannesson (1993) som har forskat om retorik i flera år menar att reklam och 

marknadsföring kan ses som vår tids retorik. Detta då retorik handlar precis som i 

reklambranschen om att försöka övertyga mottagaren. Då retorik och reklam samspelar med 

varandra gör det att reklamen blir mer slagkraftig om de retoriska verktygen används på rätt 

sätt. Men om marknadsföring av reklam används på ett felaktigt sätt är det 

Reklamombudsmannens uppgift att bedöma hur innehållet förhåller sig till ICC:s regelverk 

(Reklamombudsmannen, u.å.). 

Denna studie kommer att undersöka hur casinoföretagen Mobilbet och Unibet använder sig 

av retoriska verktyg i sina reklamfilmer. Den kommer också att undersöka om det finns några 

skillnader/likheter i retorikanvändning i Unibet och Mobilbets fällda reklamfilmer från år 

2013–2014 respektive reklamfilmer sända hösten 2016.  

För att kunna analysera vad som sägs i reklamfilmerna har språket granskats kritiskt med 

hjälp av teori och metod från en retorikanalys. Analysen är ämnesorienterad och fokuserar på 

innehållet. Metodologiskt utgår studien från retorikanalysens sexstegsmodell av Karlberg och 

Mral för att kunna bryta ner texten i reklamfilmerna till mindre delar och därefter kunna 

göra en sammanställning och övergripande analys (Renberg, 2007).  

Genom den här studien kommer vi att kunna bringa klarhet i hur casinoföretagen Mobilbet 

och Unibet använder sig av retoriska verktyg. Studien kan inte säga hur stor inverkan en 

fällning kan ha på Mobilbets och Unibets retorik. Men den ska ligga till grund för vidare 

studier och till en diskussion om hur casinoreklam från Mobilbet och Unibet skiljer sig och 

har liknelser i retorikanvändningen. Det finns även ingen tidigare forskning som undersökt 

Mobilbets och Unibets casinoreklam utifrån Reklamombudsmannen fällningar och vi hoppas 

därför kunna fylla en kunskapslucka. 
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1.1. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas den bakgrundsinformation som behövs för att vidare ta del av 

studien. Kapitlet ska skapa en förståelse för studiens innehåll, dess olika delar som relateras 

till varandra samt till det valda materialet.  

 

Här presenteras en kort överblick av reklamfilmens historia, en introduktion om retorik, hur 

Reklamombudsmannen arbetar samt vilket regelverk de följer och hur reglerna används. I 

slutet av kapitlet följer även en introduktion till onlinecasino samt en presentation över de 

valda casinoföretagen. 

1.1.1. Vad är reklam? 

Reklam är ett konkurrensmedel som företag använder sig av för att gynna försäljningen av en 

vara eller tjänst. Via betalt utrymme i olika medier förmedlas reklambudskapet, som ofta 

består av både text och bild, till den tänkbara köparen (Wærn et al., 2004). 

1.1.2. Tv-reklam 

Första gången reklam förekom i svensk tv var under provsändningar 1954 men när tv-kanaler 

startade förbjöds reklamfinansieringar. Det var först i årsskiftet 1987/1988 som 

reklamfilmen kom tillbaka via satellit-tv och kanalen TV3 (Wærn et al., 2004). 

Omfattningen av reklam som sänds via marknätet eller på annat sätt från Sverige regleras av 

tv-lagen. Det får högst förekomma 12 minuters reklam per timme, och reklampausen måste 

vara under minst en minut. Reklamen får inte heller utgöra mer än 15 procent av den totala 

sändningstiden. Det är endast i vissa sorters program som produktplacering får förekomma 

om det tydligt anges. Reklam för receptbelagda läkemedel, tobak och alkohol är förbjuden 

samt reklam som är riktad till barn under 12 år (SFS 2010:696). Tv-kanaler som sänder från 

andra länder som exempelvis Kanal 5 och TV3 råder under gällande lagar från respektive 

land (Wærn et al., 2004). 

 

I Sverige hade tv-reklam en intäkt på 5,9 miljarder kronor år 2012, samt en andel på 18 

procent av reklammarknaden. Tv-reklam är störst i länder med många reklamfinansierade 

rikskanaler. I de länderna har man mer liberala regler för placering av tv-reklam och 

reklaminslagens antal, samt att dagspressen har en svag ställning i länderna (ibid). 

  

Reklamfinansiering kräver att tv-kanalerna har ett programutbud som kan tilltala en stor 

publik och att tv-reklam kategoriseras som underhållning. Detta är särskilt viktigt när flera 
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tv-kanaler konkurrerar om samma annonsörer. Därför görs kontinuerliga publikmätningar 

för att mäta olika kanalers räckvidd (ibid). 

1.1.3. Retorik 

Retorik härstammar från de grekiska och romerska retorikerna Aristoteles, Augustinus, 

Cicero och Quintilianus. Ordet retorik är grekiska och betyder konsten att tala (Kjeldsen, 

2013). 

Retorik kan i många definitioner ses som ett sätt att övertala genom ett effektivt beteende. En 

god talare är ett bra exempel på en person som kan övertala sin publik. Forskare anser att en 

retorisk övertalning inte bara bygger på effektivitet utan även utifrån etiska kriterier som 

ärlighet och att erhålla en respekt för mottagarna/publiken. Begreppet retorik är en 

beteckning för en praktik och en teori, vilket knyts till olika kommunikativa handlingar. Det 

som grundar sig i retoriska studier är kommunikationssituationen. Studier ska undersöka om 

kommunikationen har kvalitet och hur den fungerar, samt om kommunikationsmålet 

uppfylls (ibid). 

Enligt Aristoteles var retoriken ”konsten att vad än det gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”. För att göra detta finns det tre olika retoriska bevismedel: ethos, pathos och logos 

(ibid). 

Människans grundläggande strategier för argumentation har inte förändrats särskilt mycket 

sedan Aristoteles tid. Nuförtiden försöker vi också övertyga människor genom att utnyttja 

allmänt accepterade antaganden, attityder, värden och synpunkter. Vi applicerar fortfarande 

ethos, pathos och logos dagligen i vår vardag (ibid). 

1.1.4. Reklamombudsmannen  

Reklamombudsmannen är en stiftelse som grundades 2009 på initiativ av Näringslivets 

delegation för marknadsrätt och Sveriges Annonsörer. Deras uppgift är att se till att all 

kommersiell marknadskommunikation som är riktad mot den svenska marknaden håller en 

hög etisk nivå. Detta sker genom en granskning av reklam om huruvida den följer 

Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation 

samt genom utbildning, vägledning och information (Reklamombudsmannen, u.å.). 

 

Det finns två olika prövande instanser; Reklamombudsmannen (RO) och 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). När en konsument, organisation eller ett 

företag anmäler en reklam som de inte anser håller den etiska nivån som eftersträvas, och 

därmed inte följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och 

marknadskommunikation, så tar Reklamombudsmannen (RO) hand om ärendet. De 
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behandlar och granskar reklamen utefter ICC:s regler och meddelar sedan sitt beslut om 

praxis finns. Skulle praxis saknas tar Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) över 

det aktuella ärendet och gör en egen prövning (ibid). 

 

Är man missnöjd över ett beslut som RO tar går det att överklaga till RON. Dock kan RONs 

beslut inte överklagas utan de verkar som högsta instans (ibid). 

 

Alla beslut som RO och RON tar publiceras på reklamombudsmannen.org samt i 

pressmeddelanden och nyhetsbrev. Detta för att öka medvetenheten om vad som är god 

marknadsföring, handleda aktörer samt offentligt publicera den reklam som strider mot 

ICC:s regler (ibid). 

 

1.1.5. ICC:s regelverk och Marknadsföringslagen  

Internationella handelskammaren (ICC) arbetar för att bidra till att internationell handel ska 

förenklas. De har möjlighet att påverka politik men även lösa internationella tvister genom 

att till exempel utveckla avtalsmallar som företag kan ta del av och använda. En av de 

viktigaste arbetsuppgifter ICC har är att utveckla de frivilliga regler som tillämpas i 

internationella affärer (ICC, u.å.). 

 

När en verksamhet ska konstruera sin reklam behöver de följa de villkor som styrs av 

marknadsföringslagen (SFS 2008:486). Denna centrala lag har i uppgift att rättfärdiga när 

det förekommer vilseledande marknadsföring som lurar konsumenter (Wærn et al., 2004). 

Lagens syfte är att styra för hur, var och till vem som en verksamhet väljer att marknadsföra 

sig till. Huvudsyftet är att motverka att det uppstår en aggressiv marknadsföring gentemot 

konsumenter. Lagen tillämpas till marknadsföring av till exempel, varor eller tjänster. Den är 

även aktiv för marknadsföring av reklam och försäljning samt den kontakt som finns mellan 

konsument och verksamhet för att på så sätt förbättra tillgången till en tjänst/produkt 

(Konsumentverket, 2015). 

 

Marknadsföringssed 

Enligt Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) behöver en verksamhet ha en god 

marknadsföringssed: 

5 § Marknadsföringen ska förhålla sig till en god marknadsföringssed. 

6 § Marknadsföring som går emot 5 § ses som olämplig om den på ett tydligt eller troligt sätt 

påverkar mottagarens förmåga till att fatta ett eget beslut. 
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Förbud mot vilseledande marknadsföring  

10 § Marknadsföringen får inte innehålla felaktiga påståenden eller framställas på ett 

vilseledande sätt (SFS 2008:486). 

Den som har ansvar för marknadsföringen får inte heller utelämna information som är 

nödvändig. Vilseledande marknadsföring klassificeras när informationen som ges är oklar, 

oförståelig eller olämplig (SFS 2008:486). 

23 § En marknadsföring som klassificeras som olämplig förbjuds att fortsätta med denna 

eller någon annan liknande åtgärd (SFS 2008:486). 

1.1.6. Onlinecasino 

Onlinecasino som även kallas internetcasino, är en version av traditionella casinon. Där kan 

man satsa pengar på så kallade hasardspel. Dessa spel bygger på ren slump och tur, inte på 

skicklighet (Nationalencyklopedin, 2016). I ett onlinecasino kan man spela alla de klassiska 

casinospel som även går att spela i de fysiska casinon som finns runt om i världen 

(Starcasinon u.å.). De flesta onlinecasinon har en åldersgräns på 18 år (Casino.org, u.å.). 

1.1.7. Introduktion till valda casinoföretag 

Mobilbet 

Är ett svenskt spelbolag som startade 2014 och drivs av Co-Gaming Limited (Mobilbet, u.å.). 

Mobilbet erbjuder sportspel och olika casinospel. De har fyra stycken huvudkategorier: 

casino, live casino, odds och live odds. Företaget har specialiserat sig för att finnas på mobila 

plattformen för casinospel och betting men även på ett vanligt onlinecasino på nätet 

(Casinoguide, u.å.). Mobilbet är registrerad på Malta och omfattas därför av Maltesisk lag 

(Mobilbet, u.å.).  

 

Unibet Group  

Företaget grundades 1997 av Anders Ström (Håkan Engström, 2016, 29 maj). Unibet Group 

är en av de största online-speloperatörer i Europa och erbjuder sportspel (live samt pre-

match), casinospel, poker och bingo. Verksamheten finns i mer än 100 länder och har cirka 

14,1 miljoner registrerade kunder (Unibet, u.å.). De är registrerade och verkar på ön Malta 

vilket gör att de inte följer under svensk lag (Håkan Engström, 2016, 29 maj). Unibet har 

tagit fram Player Safety Early Detection System (PS-EDS) för att kunna motverka 

spelproblem i ett tidigt stadie. Deras motto lyder ”Av Spelare, För Spelare” och företagets 

vision är att bli en av de större aktörerna på den globala marknaden för onlinespel (Unibet, 

u.å.). 
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2. Mål, Syfte och frågeställningar     

I denna del presenteras studiens mål, syfte, problemformulering och frågeställningar. Dessa 

delar ligger till grund för resten av studien och besvaras i analyskapitlet.  

2.1. Mål & syfte 

Studiens mål och huvudsyfte är att undersöka hur retorik används i Mobilbets och Unibets 

två fällda reklamfilmer hos Reklamombudsmannen från år 2013–2014, respektive två 

reklamfilmer som sändes på tv under hösten 2016. Undersökningen ska studera om det finns 

retoriska likheter och skillnader i vardera företags fällda reklamfilm och den reklamfilm som 

sändes under hösten 2016.   

 

Eftersom att Reklamombudsmannen inte redovisar i sin fällning de retoriska argument som 

används är detta intressant för denna studien att undersöka. Studien ska även öppna upp till 

diskussion för om företagens retoriska verktyg kan ha påverkats på grund av en fällning hos 

Reklamombudsmannen.  

 

Studiens val av ämne grundar sig i att casinoreklam är en aktuell debatt som behöver 

utforskas eftersom att tidigare forskning inom casinoreklam i tv och användningen av dess 

retoriska verktyg är ett relativt outforskat område. Det finns även ingen tidigare forskning 

som redovisar Reklamombudsmannens anmälningar och beslut om hur företag använder sig 

av retoriska verktyg i sin reklam. 

2.2. Problemformulering 

Spelreklam i tv har sedan 2014 ökat med 90 procent (Ivarsson, 2015). I takt med att 

reklamfilmerna ökar kommer fler anmälningar in till Reklamombudsmannen på grund av att 

de strider mot Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och 

marknadskommunikation (Reklamombudsmannen, 2016). Vilket kan skapa en problematik 

då retorik och reklam samspelar med varandra för att övertyga mottagaren, samt att 

reklamfilmers konstruktion kan väcka starka känslor om de retoriska verktygen används på 

rätt sätt (Hedlund, Johannesson, 1993).  

 

Studiens syfte i helhet är att den ska bidra till ökad vetskap om hur retorik används i 

Mobilbets och Unibets casinoreklam från 2013–2014 samt från hösten 2016 som sänds på 

svensk tv. Studien kan inte säga hur stor inverkan en fällning kan ha på Mobilbets och 

Unibets retorik. Men den ska ligga till grund för vidare studier och till en diskussion om 



7 
 
 

företagens retoriska verktyg kan ha påverkats på grund av en fällning hos 

Reklamombudsmannen. 

2.3. Frågeställningar  

 

● Hur används retoriska verktyg i Mobilbets och Unibets reklamfilmer som blivit fällda 

av Reklamombudsmannen? 

 

● Hur används retoriska verktyg i Mobilbets och Unibets reklamfilmer som sändes på tv 

under hösten 2016? 

 

● Vad finns det för skillnader/likheter i användningen av retoriska verktyg i Mobilbets 

och Unibets reklamfilmer före och efter en fällning? 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras vilken forskning som redan finns i området. Kapitlet visar att den 

retoriska uppbyggnaden i spelreklam och jämförandet av fällda reklamfilmer hos 

Reklamombudsmannen respektive reklamfilmer som sändes på tv under hösten 2016 är ett 

outforskat område. Tidigare har forskningen främst innefattat studier som har analyserat hur 

reklamfilmer uppfattas generellt samt vilken koppling retoriken har till reklam och 

marknadsföring. Andra studier har även analyserat spelreklam ur ett beroendeperspektiv. 

 

Valet av tidigare forskning grundar sig i att forskningen är från Sverige, eftersom vi valt att 

analysera reklamfilmer som sänds på svensk tv men även för att Mobilbet och Unibet är 

svenskägda. Detta gjorde att svensk forskning kändes mest relevant för att veta hur 

forskningsläget är i Sverige inom: reklam, spelreklam, vilseledande reklam samt retorik. 

3.1. Reklam som genre och människors uppfattning om den  

Marie Grusell, Universitetslektor på Göteborgs universitet, har gjort flera studier om hur 

reklam uppfattas av allmänheten. De flesta olika mediekanaler är nu en naturlig plattform för 

reklam. Reklam har som ett yttersta mål att påverka varav relationen mellan reklam och 

medier kan ses som en symbios. Medier påverkar reklamens karaktär på samma sätt som 

reklam i sin tur kan ha inflytande på mediernas utveckling. Relationen mellan de båda 

grundar sig i publikens intresse, engagemang samt i publikens uppmärksamhet (Grusell, 

2008). 

 

Tv-reklam är något som de flesta har en åsikt om och kommer i kontakt med. Reklam kan 

ofta uppfattas som en form av påtryckning som inte går att undvika och kan därför upplevas 

som irriterande. År 2005 gjordes en undersökning om svenskars inställning till olika 

reklamformat. I resultatet kunde man utläsa att hela 62 procent av svenskarna hade en 

negativ inställning till tv-reklam. Endast 14 procent av de tillfrågade var positivt inställda när 

det handlade om tv-reklam. Av de tio reklamformat som jämfördes var det endast fyra som 

ansågs vara mer irriterande och negativa (ibid). 

 

Studien visade också att många av de som har en positiv inställning till reklamen talar om att 

flertalet medier och deras utbud är finansierade av reklam och därför är beroende av den. 

Utan reklam hade kanalerna förlorat en av sina största inkomstkällor och inte haft möjlighet 

att producera alla de program som finns i dagens tv-utbud. Om inte reklam skulle existera 

skulle alltså utbudet av program men även kanaler att minska och därför klassas som sämre 

(ibid). 
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3.2. Spelreklam och vilseledande reklam  

Per Binde, spelforskare på Göteborgs Universitet, har gjort en kritisk granskning av 

spelreklam och forskningen tillsammans med Folkhälsoinstitutet under perioden 2004–

2005. Studien presenterar grundläggande information om svensk spelreklam samt vilken 

internationell forskning som finns på området (Binde, 2005). 

 

Studien redovisar tidigare forskning som visar på att spelreklam kom i större omfattning i 

början av 80-talet och att år 2004 låg reklamutgifter på 785 miljoner kronor före eventuella 

rabatter. 2001 blev spelreklam ett hett ämne i debatten om svensk spelpolitik och 

spelreklamen började ifrågasättas eftersom den påstods leda till spelmissbruk. Det 

debatterades också om att det sågs som oacceptabelt att göra reklam som ska bygga upp en 

förhoppning hos människor om att få en komplikationsfri rikedom. Studier har visat att det 

finns ett samband mellan spelreklam och en ökning i spelandet. Skulle spelreklam inte finnas 

i den omfattning den gör skulle spelandet minska. Dock finns det inte någon studie i något 

land som har fastställt spelreklamens påverkan på omfattningen av spelandet. Men det kan 

förekomma omständigheter där tv-reklam kan förvärra och ha större inverkan på en spelares 

spelmissbruk. Till exempel om spelreklamen öppnar upp till nya spelformer som kan vara 

beroendeframkallande (ibid).  

  

Spelreklam eller annan kommersiell reklam har som mål att kunna sälja en tjänst på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Avsikten är att locka till köp och oftast används både psykologiska 

och retoriska verktyg för att gripa tag i konsumenten. Spelreklam använder sig främst av 

begrepp som att “alla” och “många” vinner, detta för att få konsumenterna till att föreställa 

sig själv som vinnare (ibid). 

  

Reklam kan i många fall kategoriseras som vilseledande och det har förekommit främst 

studier av amerikanska forskare. Dock studeras inte alla aspekter i dessa undersökningar och 

skillnaden mellan subjektivt och objektivt vilseledande reklam bortses (ibid). 

  

Reklam som ses som objektivt vilseledande består av en avvikelse mellan vad reklamen ska 

påstå och vilka egenskaper den har. Dock kan en objektivt vilseledande reklam vara så 

verklighetsfrämmande att det kan resultera till att denna överdrift inte tas på allvar av 

konsumenter. Trots detta har marknadsföringslagen rätten att förbjuda objektivt 

vilseledande reklam. Till skillnad från objektivt handlar subjektivt vilseledande reklam om att 

på något sätt använda sig av felaktiga föreställningar som utnyttjar konsumenter. För att 
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kunna avgöra om en reklam är subjektivt vilseledande krävs det ett genomförande av 

empiriska undersökningar, dock finns det ingen sådan forskning enligt Binde (ibid). 

 

3.3.  Retorik inom reklam och marknadsföring 

Stefan Hedlund och Kurt Johannesson har skrivit boken Marknadsretorik -en bok om 

reklam och konsten att övertyga. Författarna har forskat om retorik i flera år och i boken 

beskrivs vad reklam och retorik har gemensamt. Hedlund och Johannesson (1993) menar att 

reklam och marknadsföring kan ses som vår tids retorik eftersom det i reklambranschen 

handlar om att övertyga. 

 

Reklam och marknadsföring har samma mål som retoriken, att få människor att lyssna. 

Målet är att väcka människors intresse och få dem att känna att detta angår dem. Men det 

viktigaste är ändå att övertyga människor och få dem att tänka exempelvis att “denna 

produkt löser mitt problem”. Författarna menar att ett bra tal tvingar oss att lyssna och så 

även i reklam. Om en reklam inte klarar av att tvinga oss till att lyssna är det en misslyckad 

reklam. Detta gör att reklamindustrin kan lära sig mycket av retoriken (Hedlund & 

Johannesson, 1993). 

 

Allt som kan användas för att övertyga ingår i retoriken. Det kan vara ord, argument, gester 

och ansiktsuttryck. Därför måste en person som jobbar inom reklambranschen ha en 

kunskap om hur retoriken används. Han eller hon måste kunna tala för sin produkt eller 

tjänst på ett övertygande sätt. Den moderna reklammannen och marknadsföraren måste 

kunna tänka, tala och handla retoriskt för att kunna lyckas på marknaden (ibid). 
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3.4. Vårt bidrag 

Vår förväntan är att studien ska bidra och fylla en kunskapslucka till hur Mobilbet och Unibet 

använder sig av retorik i sina reklamfilmer som sänds på svensk tv. När 

Reklamombudsmannen fäller en reklamfilm redovisas inte de retoriska argumenten som 

används, vilket gör det intressant för denna studie att undersöka. Vår förhoppning är att 

denna studie ska ge en förståelse för hur casinoföretag använder sig av retorik i sina 

reklamfilmer och hur det ser ut från ett ämnesorienterat perspektiv.  

 

Detta är ett viktigt ämne att uppmärksamma och forska i eftersom att casinoreklam 

förekommer allt oftare i svensk tv. Vilket kan skapa en problematik då retorik och reklam 

samspelar med varandra för att övertyga mottagaren, samt att reklamfilmers konstruktion 

kan väcka starka känslor om de retoriska verktygen används på rätt sätt (Hedlund, 

Johannesson, 1993). Men även för att spelpolitiken är en aktuell debatt i Sveriges regering 

som i framtiden kan resultera i en lagändring. En ändring som kan komma att påverka hela 

den svenska spelmarknaden, både för spelbolag som är registrerade i Sverige och utomlands. 

Dock kan studien inte säga hur stor inverkan en fällning kan ha på Mobilbets och Unibets 

retorik. Men den ska ligga till grund för vidare studier och till en diskussion om hur 

casinoreklam från Mobilbet och Unibet skiljer sig och har liknelser i retorikanvändningen.   
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket för studien förklaras. Nedan presenteras och 

förklaras centrala begrepp inom retoriken som används i studiens retorikanalys. 

4.1. Begreppslista 

Genre 

Uppbyggnaden av text och tal påverkas av traditioner vilket gör att konstruktionen skapar ett 

mönster som kategoriseras i olika genre. Dessa mönster beskriver genre och visar en 

överenskommelse om hur budskapet ska framhävas och styras. I muntliga 

kommunikationssammanhang finns följande retoriska genremönster: argumenterande tal, 

underhållande tal och informerande tal (Renberg, 2007). 

  

Genrekunskap är grundläggande för att kunna producera retoriska yttranden men även för 

att förstå och tyda dem. Detta betyder att de olika nivåer som finns i ett retoriskt yttrande 

skapar förväntningar till innehållet och respons hos åhörarna. Genre kan betraktas som 

sociala institutioner vilket gör att de fungerar som läsarnas/åhörarnas 

“förväntningshorisonter”, och för skribenterna som “modeller för skrivarbetet” (Kjeldsen, 

2013). 

  

En filmregissör måste under produktionstiden av en film förhålla sig till genrepremisser. 

Med detta menas att en kritiker eller publik måste kunna bedöma och förstå den genre som 

formar filmen. Samma sak gäller för forskare, de måste kunna förstå vad det är för genre som 

råder för att kunna analysera filmen eller publikens mottagande genom retorik. Detta gör att 

genre fungerar som ett retoriskt villkor för kritik av retorik men även för produktion av en 

film. Skulle en forskare inte veta vilken genre det är som förekommer i en film kommer 

denne ha svårt att kunna genomföra en analys (ibid). 

 

Ethos 

Övertygandet sker genom talarens karaktär, det kopplas till den trovärdighet och 

personlighet som talaren intalar i kommunikationssituationen. När ett tal framförs så har 

talarens karaktär inverkan på talets trovärdighet (ibid). Det handlar om att visa vem talaren 

är och på vilket sätt åhöraren kan lita på den som talar (Wærn et al., 2004). Talaren kan 

använda sig av tilltal och skapa en stämning eller ett argument för att påverka mottagaren till 

att känna trygghet och öppna upp till tankar. Ethosbegreppet smicker är ett medel som kan 

få publiken att bli positivt inställda men det ses inte bara som ett gynnsamt medel. Eftersom 

att smicker betyder “tillgjort och överdrivet” kan det ibland uppfattas som falskt, vilket kan 



13 
 
 

göra att det tolkas som att talaren inte har några känslor bakom det denne säger. Smicker 

kan även vara ett uttryck för medveten manipulation. Det kan ibland vara svårt att avgöra om 

ethosbegreppet smicker kan tolkas som äkta eller falskt (Renberg, 2007).  

 

En effektiv retoriker som kan visa åhörarna respekt och få dem positivt inställda gör i sin tur 

att talaren får respekt. Dock är det åhörarnas respekt för talaren som är kärnan i ethos. 

Talaren kan välja att påverka medvetet de ethos faktorer som förespråkar. Dock finns det 

redan klargjorda faktorer som inte går att påverka, dessa är till exempel könstillhörighet, 

yrke och ålder. Dessa faktorer kan ibland vara en tillgång eller en skada. Inom historien har 

en ethosuppfattning varit en fördel för en äldre, vit och välutbildad man från överklassen. I 

den postmoderna nutiden har uppfattningen av ethos ändrats till att vara olika eftersom att 

det förekommer så många olika talsituationer i vardagen (ibid).  

 

Auktoritet 

I reklamfilmer används kändisar som en form av auktoritet för att övertyga mottagaren. Det 

används ofta i reklamvärlden för att skapa ett värde till en produkt. Denna auktoritet ska tala 

om för oss varför just dem använder sig av den produkt som marknadsförs i reklamen, samt 

varför vi ska följa dem och göra samma sak. I sportreklamer används kändisar med en 

sporttitel eller kunskap inom området för att marknadsföra och föra över deras egna 

egenskaper till varumärket. Inom reklam där kändisar förekommer riktar sig budskapet 

oftast till ungdomar. Inom de retoriska termerna ses denna form av övertalning som en 

ethosargumentation/trovärdighetsargument (Mral & Larsson, 2004). 

Även annonsörer har som mål att få sina produkter förknippade med personer som vi kan få 

en tillit till. Vi är vanligtvis uppväxta med att lyssna och respektera de råd som till exempel en 

läkare föreslår till oss. Kändisar kan också skapa en tillit genom hur de visar sin sakkunnighet 

i reklamen. Talarens trovärdighet i auktoriteten avgörs beroende på hur denne använder sig 

av ethosargument för att övertala mottagaren (Mral & Larsson, 2004). Detta gör talaren 

genom valet av argument och språk men även genom rösten och kroppsspråket. I reklam och 

marknadsföring är det ytterst viktigt att vinna och bevara ett förtroende hos mottagaren 

(Hedlund & Johannesson, 1993).  

 

Pathos 

Ethos trovärdighet och logos intellektuella innehåll har en stor påverkan på publiken, men 

pathos övertygelsemedel är den som känslomässigt berör mottagaren enligt de flesta 

retoriker (Renberg, 2007). Pathos används för att övertyga genom att spela på åhörarnas 

känslor och försätta åhöraren i en viss sinnesstämning (Kjeldsen, 2013). Redan i tidig ålder 
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utsätts vi för pathos känslomässiga påverkan, till exempel när föräldrar uttrycker sig genom 

att säga “ät upp din mat, du måste tänka på de som inte har mat”. Pathos kan påverka 

individen på både ett positivt eller negativt sätt. Det som avgör är hur personen tolkar det 

som påverkar dem emotionellt (Wærn et al., 2004). 

Politiska tal och texter baserar sin argumentation på känslomässig påverkan genom hopp och 

rädsla. Till skillnad från politik jobbar reklam med ännu tydligare känslor. Reklam speglar 

rädsla för motgångar, vilket gör att publikens dröm till framgång gör dem mottagliga för 

pathosargumentation. Även fast vi som åhörare vet att pathosargumenten som förekommer i 

reklamen inte är hållbara har vi ändå ett hopp om att de ska ha det. En grundläggande 

pathosargumentation som förekommer i politik och reklam är relativt lätt att upptäcka, men 

det kan vara problematiskt att upptäcka hur mottagarens känslor påverkas. Eftersom att 

verkligheten måste ha en förklaring som ger betydelse och meningsfullhet till individen, finns 

det en emotionell resonansbotten för alla verbala framställningar. Även texter som har en 

distans till känslor kan påverka oss mer än en text som innehåller onödigt förbrukade 

känsloladdade adjektiv (Renberg, 2007).  

Logos 

Logos är kärnan i all verbal retorik och grundar sig i att övertyga genom logiska argument 

(ibid). De används när man demonstrerar sanningen eller det som framstår som sanningen. 

Man försöker alltså presentera fakta som stödjer argumentet för att få det att framstå som 

logiskt och korrekt. Detta kan vara med hjälp av exempelvis statistik och undersökningar 

(Kjeldsen, 2013).  

 

När den verbala framställningen av logos undersöks i en retorikanalys ligger fokus på att  

se hur resonemang och logik framförs i argumentationen. Dels vill man även undersöka hur 

verklighetsbilden framställs och om den är övertygande eller inte (Renberg, 2007).  

 

Stilnivå 

Stilnivåer ger en form av fingervisning om hur talaren eller skribenten vill bli tolkad och 

fungerar ungefär som genrebestämningen. I den klassiska retoriken delas språkstilen in i tre 

nivåer: lågstil, mellanstil och högstil (ibid). 

  

Lågstilen är mer ledig i sitt uttryck som ligger närmare talspråket i sitt uttryckssätt. I lågstilen 

ingår slang, jargong och dialekter vilket i vissa kontexter kan uppfattas som ovårdat. 

Mellanstilen har ett vårdat språk som är enkelt men korrekt. Mellanstilen används ofta i 

sakprosa och nyhetsförmedlingar. Högstilen kännetecknas av ett mycket korrekt, högtidligt 
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eller högtravande språk. Det förekommer främst i lagtexter, förvaltningstexter eller i 

traditionell predikan (ibid). 

 

Stilfigurer 

För att en muntlig framställning ska bli intresseväckande, variationsrik och tydlig måste den 

språkliga utformningen på något sätt avvika från det alldagliga och konstlösa sättet att 

uttrycka sig på. För att göra detta kan man använda sig av stilfigurer för att ge orden en 

rikare eller starkare innebörd än vad de normalt skulle ha (ibid). 

  

När en stilfigur ger ord en annan innebörd och avviker från det bokstavliga används 

metaforer och liknelser. Ett exempel på detta är: uttrycket “gå in i väggen”, detta syftar inte 

ordagrant på att en person har gått in i väggen utan att personen har drabbats av en psykisk 

utmattning (ibid).  

  

Ett problem som finns med stilfigurer är att vi ofta inte vet att vi använder dem. Ofta lägger 

en läsare eller lyssnare inte märke till dem utan får bara en känsla av att framställningen är 

uttrycksfull. De reflekterar inte över vad som åstadkommit denna känsla. För att uppfatta 

stilfigurerna och hur de används måste man träna upp sin språkkänsla. Det gäller att ta reda 

på vilken retorisk verkan som stilfigurerna har i det aktuella fallet (ibid). 

  

Exempel på olika stilfigurer:  

Konkretion (evidentia) - ger en detaljerad beskrivning till mottagaren för att ge denne en 

närvarokänsla och möjlighet till att få inlevelse (ibid). 

Eufemism - används för att försköna ett ord till exempel:  Jag var påverkad (full) (ibid). 
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5. Material och metod  

I detta kapitel redovisas retorikanalys som metod och hur vi tillämpat oss av den med hjälp 

av sexstegsmodellen. Kapitlet beskriver även hur studiens material inhämtas, vilken kritik 

vald metod har fått och studiens analysschema. 

    

5.1. Material 

Vi har valt att analysera reklamfilm från casinoföretagen Mobilbet och Unibet. De är båda 

populära nätcasinon i Sverige och deras reklamfilmer sänds kontinuerligt på tv.  

Materialet grundar sig i studiens forskningsfrågor som vill undersöka hur dessa företag 

använder sig av retoriska verktyg. Forskningsfrågan ska även ligga till grund för den valda 

retoriska metoden och teorin. I vissa fall kan det teoretiska perspektivet vara avgörande för 

valet av undersökningsmaterial (Karlberg & Mral, 1998). Det teoretiska perspektivet har styrt 

vårt val av undersökningsobjekt främst eftersom att båda företagen blivit fällda för 

vilseledande marknadsföring enligt ICC-regler. 

 

● Mobilbet blev redan samma år som de startade fällda hos Reklamombudsmannen, 

2014-12-01. Detta för att deras reklamfilm var vilseledande samt innehöll 

vilseledande ord. Anmälaren var i detta fall en privatperson (Trotzig, 2014).  

 

● Unibet blev 2013-09-19 fälld hos Reklamombudsmannen för att deras reklamfilm 

saknade vederbörlig känsla för socialt ansvar samt att den var vilseledande. Anmälan 

kom både från en privatperson och Spelbranschens Etiska Råd (Welander, 2013).  

 

Vi kommer i vår studie analysera fyra stycken reklamfilmer från Mobilbet och Unibet. En 

vardera från Mobilbet och Unibet som blivit fälld av Reklamombudsmannen samt en 

reklamfilm från vardera som sändes på tv under hösten 2016. Detta gör det intressant för oss 

att undersöka skillnader/likheter i hur de retoriska verktygen används i Mobilbets och 

Unibets reklamfilmer.  
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5.1.1. Urval  

Vi har samlat in material från Reklamombudsmannen där vi fått ta del av den reklamfilm 

som blivit fälld. Vi gick igenom Reklamombudsmannens databas för att få en översikt över 

vilka företag som blivit fällda för sin reklamfilm, då upptäckte vi casinoföretagen Mobilbet 

och Unibet som hade blivit anmälda av samma orsak (vilseledande marknadsföring). Dessa 

företag valdes också eftersom att reklamfilmerna var fritt tillgängliga på 

Reklamombudsmannens hemsida.    

 

Unibets reklamfilm som sändes på tv under hösten 2016 har vi tagit del av från Unibets 

Youtube kanal där vi fick fri tillgång till den. Mobilbets reklamfilm som även den sändes 

under hösten 2016 var väldigt ny vilket gjorde att den inte fanns tillgänglig online. Detta 

gjorde att vi behövde vara observanta vid de tillfällen reklamfilmen sändes på tv för att kunna 

spela in den. Därför spelade vi in Mobilbets reklamfilm när den sändes den 23 november på 

kanal 5. 
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5.2. Sexstegsmodellen 

I en retorisk analys som utgår från en sexstegsmodell bör man bestämma om analysen ska 

vara sändarorienterad, ämnesorienterad eller mottagarorienterad. Ur ett sändar- och 

mottagarperspektiv behöver det undersökas hur materialet uppfattas och tas emot, vilket 

kräver intervjuer och personlig kontakt (Renberg, 2007). Denna studie har lagt vikt på ett 

ämnesorienterat perspektiv och mindre vikt på hur materialet uppfattas och tas emot, istället 

görs en djupare granskning av materialet (ibid). 

 

Endast de delar som är relevanta för studiens frågeställningar presenteras i den här 

modellen. Eftersom denna studie kommer att undersöka valt material utifrån ett 

ämnesorienterat perspektiv kommer därför vissa delar av metoden att utelämnats som har 

ett större fokus på ett sändar- och mottagarperspektiv.  

Nedan presenteras Karlbergs och Mrals sexstegsmodell (ibid).:  

 

Steg ett: Kontext 

När en retorisk analys ska inledas bör man först och främst titta på vilken kontext som ens 

material hör till. Till dessa retoriska kontexter räknar Karlberg och Mral in: publiken, genre, 

den retoriska situationen, retoriska problemet samt författaren/talaren (ibid). 

 

Publiken 

Den retoriska process i ett tals eller text budskap blir bara genomförd om den på något sätt 

påverkar mottagarens medvetande. Det finns mycket hos publiken och läsarna som kan 

komplicera retoriken exempelvis förkunskaper, koncentrationsförmåga, attityder och 

förväntningar. Därför är det viktigt i den retoriska analysen att försöka skapa sig en 

uppfattning om mottagarens status, dess roll samt funktion (ibid). 

 

Genre 

Text och tal ingår i en tradition där olika genremönster tas fram. Dessa genrer är en sorts 

överenskommelse över hur budskapet ska förmedlas. Följande retoriska genremönster finns 

(ibid):  

 

Argumenterande tal grundar sig i att få mottagaren att acceptera talets tes. Denna tes 

behöver inte rikta sig till politiska och juridiska frågor utan är öppen för att framföra sin åsikt 

i alla områden (ibid).  
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Underhållande tal syftar till att i enkelhet underhålla genom att visa sin skicklighet som 

talare. Denna form av tal ses som viktig för att skapa både en trivsel och beundran hos 

publiken (ibid).  

  

Informerande tal har i syfte att stimulera publiken till lärande genom förmedling av 

information. Ett exempel på informerande tal är bland annat föreläsningar. Dock kan just 

föreläsningar i vissa fall inte tolkas som retoriska eftersom att de inte sägs påverka på ett sätt 

som leder till ett ställningstagande hos publiken. Denna genre förekommer sällan i retorisk 

litteratur men ses som en av de dominerande talgenrer i informations- och 

vetenskapssamhället (ibid).  

 

Talaren och författaren 

Även om författaren eller talaren är bekant eller inte så har mottagaren alltid någon form av 

förutbestämd inställning, som åtminstone inledningsvis påverkar deras tolkning av 

framställningen. Den uppfattning som publiken har av författaren eller talaren kan 

emellertid förändras under kommunikationsprocessen. När man gör en analys av retorik 

handlar det främst om att fokusera sändaren av budskapet, relation till publiken, dennes 

självbild och vilken effekt dessa faktorer har på kommunikationen (ibid).  

 

Steg två: Dispositionen 

När man är klar över kontexten är nästa steg att göra en närmare undersökning av själva 

framställningen. Det första man gör är att skaffa sig en helhetsbild över hur innehållet är 

organiserat. Den klassiska retorikens dispositionslära är uppbyggd på en rad grundläggande 

psykologiska insikter, dels det faktum att mottagarens minne är begränsat. Detta innebär att 

en text måste struktureras på ett genomtänkt sätt. Därför brukar man utgå från retorikens 

grundläggande kompositionsmodell när man gör en analys: (ibid). 

  

Inledning: syftet med inledningen är att göra mottagaren uppmärksam, intellektuellt 

mottaglig och välvilligt inställd till argumentationen som kommer att ske. 

Bakgrund: redovisar kortfattat förutsättningarna och utgångspunkten för talet/textens 

argumentation. 

Tesen: klargör talet/textens syfte och budskap. 

Argumentationen: består ofta av två delar: Argument för tesen och bemötande av ett 

möjligt argument som går mot tesen. Följande modell brukar rekommenderas: 

a) Det tyngsta vägande argumentet inleder argumentationen. 

b) Det svagaste argumentet. 
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c) Det effektivaste motargumentet. 

d) Det känslomässigt starkaste argumentet avslutar argumentationen. 

Avslutningen: sammanfattar budskapet och ger mottagaren instruktion till handling samt 

avrundar talet/texten på ett tydligt sätt. 

(ibid). 

  

Många argumenterade tal och texter följer dock inte det retoriska regelverket ovan. Dock kan 

man inte helt säkert veta om det påverkar talet eller texterna positivt eller negativt. Det 

behöver inte vara så att en sändare som inte följer grundmönstret har dålig rutin eller 

okunskap utan den kan medvetet ha valt att avvika från det retoriska regelverket. Ibland kan 

detta till och med skapa en finess då det i somliga situationer är överflödigt att ta med vissa 

delar som inte behöver ingå i just det talet eller texten. En avvikelse från retorikens 

grundläggande kompositionsmodell bör alltid analyseras och uppmärksammas. Den bör 

också bedömas utifrån sammanhanget samt syftet med argumentationen (ibid).  

 

Steg tre: Argumentationsmedel  

I den tredje fasen av analysen handlar det om att se vilka grundläggande strategier som 

används för att påverka mottagaren. Som tidigare nämnt finns tre olika medel för att 

övertyga enligt Aristoteles: ethos, pathos och logos.  

 

Steg fyra: Argumentationsdelen  

Retorikens största mål är att övertyga. Därför har argumentationsmodellen alltid haft en 

central roll inom retoriken (ibid). 

 

Tesen 

När man inleder argumentationsanalysen bör man först fastställa tesen, alltså det sändaren 

vill att mottagaren ska göra eller vilken åsikt mottagaren ska få. En tes kan antingen vara 

handlingsinriktad “Gilla oss på Facebook” eller också vara mer subtil som exempelvis ett 

påstående “Den borgliga alliansen är ett hot mot folkhemmet” underförstått: ”Rösta på 

Socialdemokraterna” (ibid). 

  

Ibland kombineras även de olika varianterna på teser så kallade överteser och underteser. Då 

används en allmän övertes till exempel ”Drick mjölk” som sedan kombineras med en mer 

konkretiserande undertes som ”Köp Arlas produkter”. Att använda sig av ett sådant grepp 

kan samverka på ett effektivt sätt men ofta kan förekomsten av olikartade teser visa på att 

framställningen saknar fokus (ibid). 
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Tesen är ibland inte klart uttalad utan framgår endast indirekt, eller som självklar med en 

outtalad slutsats. Detta förekommer ofta i Reklam (ibid). 

 

Argumenten 

Efter att tesen är fastställd är det dags att urskilja de argument som stöder tesen. För att 

enklast göra detta bör man skriva ner argumenten i den ordningen som de presenteras och 

sedan sortera dem, samt bestämma vilka argument som kan uppfattas som huvudargument 

respektive stödargument. Det vill säga att tesen är den åsikt som uttalas och argumentet 

svarar på frågan ”Varför det?”. Ett stödargument kan exempelvis vara ren fakta som skapar 

belägg för det som påstås (ibid). 

  

När man vet vilka argument som talar för tesen är nästa steg att undersöka om det finns 

några motargument som bemöts. Med hjälp av motargument försöker man ta udden av 

eventuella invändningar (ibid).  

 

För att bedöma ett arguments styrka undersöks dess relevans och hållbarhet. Det som avgör 

om ett argument är hållbart är om det överensstämmer med vår uppfattning om verkligheten 

eller när bevisföringen ger stöd för detta. Om mottagaren tror på sändarens påstående 

uppfattas argumentet som hållbart om det går att vetenskapligt bevisa med hjälp av fakta. 

Man kan tycka att det sistnämnda skulle ge större tyngd till hållbarheten men så är dock inte 

fallet. Vi människor tenderar tycka att de argument som överensstämmer mest med vår egna 

verklighetsuppfattning är de med mest tyngd. Att vara medveten om detta är viktigt när man 

kollar på argumentationen i ett retoriskt sammanhang (ibid). 

  

Ett argument behöver även ha betydelse för tesen och vara relevant. Är ett argument både 

hållbart och relevant så är det ett starkt argument. Har ett argument låg hållbarhet och en 

svag koppling till tesen är det ett svagt argument. Saknas antingen relevans eller hållbarhet 

förlorar alltså argumentet i sin styrka. Det är viktigt när man gör en retorisk 

argumentationsanalys att argumentens styrka alltid relateras till de specifika mottagarna 

(ibid). 

  

När det gäller argumentation i reklam har de ofta en hög relevans i argumenten då branschen 

vet vad folk fäster stor vikt vid. Men argumenten saknar ofta hållbarhet och påståendena är 

ofta överdrivna samt saknar belägg (ibid). 
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Logosargument 

För att ett logosargument ska ha någon effekt måste det ge intryck av att det är sant eller i 

alla fall sannolikt. Lyssnaren eller läsaren måste få en känsla av att den bild som 

argumentationen ger är korrekt eller rimlig. När ett argument i första hand riktar sig till vårt 

logiska tänkande och förnuft kallas det för ett logosargument. Bevisningen för ett 

logosargument är ofta ren fakta som exempelvis: verifierade händelser, statistiska uppgifter, 

vetenskapliga undersökningar med mera (ibid).  

 

När man genomför en formell argumentationsanalys granskas logoskaraktären som finns i 

argumentationen (ibid).  

 

Ett logosargument kallas ofta för en ”saklig argumentation” eftersom det inte lämnar plats 

för känslor och uppfattningar. Den bygger på två stycken grundläggande typer av bevisning: 

deduktion eller induktion. Ett deduktivt resonemang innehåller logiska 

tankeoperationer/syllogismer som är formella. Dessa syllogismer består sedan av två stycken 

premisser: premiss, underpremiss och tillslut en slutsats. Till exempel: Premiss- “Människor 

behöver hälsosam föda”, Underpremiss-”Mjölk är en hälsosam föda”, Slutsats- “Därför är det 

gynnsamt för människor att dricka mjölk” (ibid).  

I vardagliga sammanhang brukar dessa premisser inte uttalas utan förutsätter en av 

premisserna och drar ihop bevisningen. Detta gör att man i retoriska analyser 

uppmärksammar dessa entymem (ofullständiga syllogismer): Slutsats- “Drick mjölk!”, 

Underpremiss- “Den är hälsosam” (ibid).  

 

Förutom alla premisser och uttalanden som förekommer i logosargumentationen är den 

formella logiken inte kopplad till den yttre verkligheten. För att mottagaren ska godkänna ett 

logiskt resonemang från talaren behöver den även acceptera verklighetsbilden som 

premisserna visar. I detta skede räcker det inte med att tankegången är logiskt korrekt (ibid).  

 

Den induktiva bevisningen som förekommer i logosargumentation visar att mottagaren 

utifrån tidigare erfarenhet gör övergripande slutsatser. Denna form av bevis bygger många 

premisser på. Tillförlitlighet på bevisföringen avgöras beroende på kvantitet likaväl som 

erfarenheternas kvalitet. Fördomar kan dra slutsatser utifrån enstaka fall som inte gör den 

giltig. Men just inom retoriken räcker det vanligtvis med att belysa och visa konkreta exempel 

på en företeelse för att på så sätt övertyga mottagaren. Är valet av exempel bra kommer 

mottagaren att på egen hand applicera exemplet i sin egna erfarenhet, vilket visar på att 

mottagaren blivit övertygad av argumentet och att det stämmer överens med dennes syn på 
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verkligheten (ibid).  

 

Den induktiva argumenteringen är lättare att ta till sig eftersom den har en tydligare 

koppling till verkligheten, till skillnad från deduktiv och abstrakt bevisning. Det som är 

effektivt med användningen av induktioner i logosargument är analogier-jämförelser. En 

jämförelse görs genom att man hämtar stöd från ett annat område som har ett liknande 

fenomen. Det kan till exempel används referenser till biologiska termer/undersökningar för 

att skapa stöd till en tes som handlar om ett samarbete mellan samhälle och organisation 

utifrån ett hälsoperspektiv. Skulle analogin skapa en aha-reaktion hos mottagaren har den 

fungerat, men ger den ett ologiskt intryck kan den förstöra argumentationens helhet (ibid).   

 

Ethosargument 

Grunden i ett ethosargument är att mottagaren blir övertygad genom att kunna skapa ett 

förtroende till andra människors tänkande och åsikter. Detta är något vi dagligen tvingas att 

göra eftersom vi vid många tillfällen inte har möjligheten att sätta oss in i frågor på egen 

hand (ibid).  

 

Eftersom att alla argument innehåller en form av tanke är de i grunden ett logosargument. 

Men är argumentet i första hand riktad mot att skapa en trovärdighet till talaren istället för 

att stödja tesen handlar det om ett ethosargument. Ethosargument är tydliga när talaren 

väljer att hänvisa till sin auktoritet, eller sin personliga- och professionella erfarenhet (ibid).  

 

Val av referering för att övertyga mottagaren skiljer sig i logos- och ethosargument. I 

logosargument används redovisning av relevant statistik för att övertyga, medan i 

ethosargument är fokus på vetenskapliga undersökningar. Dock krävs det att mottagaren är 

observant eftersom att ethosargument kan användas för att dölja en svag argumentering, 

detta kan vara till exempel genom: att använda kända ordspråk, sentenser för att skapa ett 

förtroende till argumentationen (ibid).  

 

Pathosargument  

Pathosargument syftar till att aktivera mottagarens känsloläge. Det som skiljer pathos från 

Artistoles andra bevismedel är att pathosargument inte behöver omarbetas i våra tankar för 

att skapa en direkt känslomässig effekt. Eftersom att mycket av vårt tänkande påverkas 

genom våra känslor och värderingar. Argument kan vända sig till känslan istället för förnuftet 

vilket gör att mottagaren kan vid vissa situationer lyssna till hjärtat och undvika förnuftiga 

skäl. Just detta har gjort att retoriker under historien har betonat att pathosargument är den 

mest effektiva av Aristoles bevismedel. Dock finns det kritik som riktas mot användning av 
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pathosargument. Främst eftersom de använts i politiska sammanhang och knyts till 

grundläggande värderingar. Som mottagare väljer vi att först ta ställning till antingen 

känslomässiga eller värdemässiga grunder. För att sedan söka ett sunt förnuft till hur vi 

ställer oss i frågan (ibid).  

 

Steg fem: Stil  

För att tanken ska kunna framkomma behöver orden i ett tal eller en text kombineras på ett 

eller annat sätt. Då skapas det estetiska resultatet som kallas stil. Stilistik är ett stort språkligt 

vetenskapsområde men i praktiskt inriktade retorikanalyser läggs fokus bara på ett par av 

alla de stilaspekter som går att granska: stilnivåer samt stilfigurer (även kallade retoriska 

figurer) (ibid). 

 

Framförande 

När man håller ett tal tar man hjälp av kroppsspråk, röst och yttre hjälpmedel (exempelvis 

teknik som mikrofon) för att påverka en eller flera lyssnare. I retorikens handböcker finns det 

goda råd som ger talaren instruktioner på hur man bör gå tillväga. Dessa råd och 

instruktioner kan även den som analyserar retorik utgå ifrån. Man bör dock alltid utgå från 

alla iakttagelser och den faktiska effekten som talarens uppträdande har på sin publik. Ett 

bra utgångsläge är att relatera iakttagelserna vid framförandet till ethos, logos och pathos 

(ibid).  

 

Steg sex: Att presentera en retorikanalys 

När en retorisk analys genomförs behöver man förstå den koppling och skildring som finns 

mellan den muntliga och skriftliga presentationen. De frågor och utgångspunkter som ska 

besvaras i retorikanalysen ska göra det möjligt att upptäcka och koppla observationerna till 

varandra på ett meningsfullt sätt. När man sedan har fått en överblick över materialet startas 

den systematiska granskningen genom att gå igenom varje punkt i sexstegsmodellen och 

anteckna det som framgår. Analysens resultat kommer att variera beroende på vad 

observationerna och slutsatsen visar (ibid). 

 

Analysprocessen ska dela upp kontexten (text/tal) som finns i materialet för att på så sätt 

skapa en förståelse för dess helhet. För att sedan göra relevanta kopplingar till teorier, texter 

och tal som ska leda till ett resonemang. När man besvarar frågeställningarna till materialet 

görs en “tanketext” för att man tydligt ska se vad som förekommer i materialet. Sedan behövs 

detta överföras i en mer strukturerad text (presentationstext) för att skapa en verklig 

substans (ibid). 
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5.3. Retorikanalys som metod  

För att utföra vår retorikanalys använde vi oss av Karlbergs och Mrals sexstegsmodell. Syftet 

med modellen är att kunna bryta ner texten i olika delar för att på ett enklare och tydligare 

sätt kunna genomföra en retorisk analys. Modellen består som tidigare nämnts av stegen:  

1) Kontext, 2) Disposition, 3) Argumentationsmedel, 4) Argumentation, 5) Stil,  

6) Att presentera en retorikanalys  

(ibid).  

 

Vi inledde vårt analysarbete med att titta och lyssna på framställningen av de valda 

reklamfilmerna för att skapa oss en översikt över materialet. Sedan har vi punkt för punkt 

gått igenom de delar som följer sexstegsmodellen och besvarat hur de förekommer i 

reklamfilmerna. Analysen har genomförts genom att vi har skapat oss en överblick över 

materialets kontext. Därefter tittade vi på reklamfilmernas disposition (steg 2) och använde 

oss av kompositionsmodellen för att skapa oss en förståelse för reklamfilmernas helhet och 

struktur. Sedan har vi undersökt vilka argumentationsmedel (steg 3 och 4) som används i 

reklamfilmerna för att se hur de använder sig av retoriska verktyg. Slutligen granskade vi om 

det förekom några tydliga stilar och stilfigurer i reklamfilmerna, samt hur de retoriska 

argumentationsmedlena framfördes (steg 5).  

 

Under analysprocessen har vi utgått från sexstegsmodellen för att presentera hur vi har 

framställt vår tanketext för att göra det tydligt för oss vad det är vi ser i reklamfilmerna. Vi 

har sedan strukturerat analysresultatet utefter studiens frågeställningar i en löpande 

presentationstext. Den ska tydligt visa vilka retoriska verktyg som Mobilbet och Unibet 

använder sig av utifrån den retoriska analysmodellen.  

5.3.1. Kritik av metod 

En kritik mot vald metod är att personliga åsikter och aspekter kan påverka analysen. Det är 

viktigt att ha i åtanke att det finns alternativa synsätt och att det inte är en objektiv sanning 

som presenteras (Karlberg & Mral, 1998). Eftersom den valda metoden är beroende av 

mänskliga element som kan komma att formas av analytikern kommer vi att i så stor mån 

som möjligt styrka våra tolkningar med teorier och litteratur. 

 

Det blir svårare att skilja mellan teori och metod ju närmare man kommer 

operationaliserbara metoder. I retorikvetenskapliga studier är metoderna en form av hybrid 

med teoretiska antaganden vilket gör att metoderna knyts till teorierna (Fischer, Mehrens & 

Viklund, 2014).         
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5.3.2. Reflektion över metoden 

Vår valda analysmodell har tydligt visat vilka delar som ska behandlas för att genomföra en 

retorikanalys enligt Karlbergs och Mrals sexstegsmodell. Modellens olika delar har fungerat 

som en checklista under arbetets gång, vilket har gjort att alla delar har kunna behandlats i 

förarbetet. 

Hela sexstegsmodellen kommer inte att presenteras i metoddelen, främst eftersom att alla 

steg inte är relevanta för studiens frågeställningar. Denna studie kommer att undersöka valt 

material utifrån ett ämnesorienterat perspektiv. Därför kommer vissa delar av metoden att 

utelämnats som har ett större fokus på ett sändar- och mottagarperspektiv. Dock behandlas 

alla delar i förarbetet och presenteras i analysschemat.  

 

Tv-reklamens musik kan ha en narrativ form vilket gör att den förmedlar en berättande text 

(Bjurström & Lilliestam, 1993). I den fällda reklamfilmen från Unibet kan den text/låttext 

som finns i musiken analyseras efter vald metod då den består av en text som presenteras i en 

berättande form. Det gjorde att vi kunde analysera textens retorik på liknande vis och utefter 

de valda stegen i sexstegsmodellen.                

 

Yttre hjälpmedel som teknik och kroppsspråk är inte så framträdande i vårt valda material 

men rösten har haft en central roll i alla de valda reklamfilmerna, då den framhävts både i 

dialog och låttext. Detta har varit relevant för studiens ämnesorienterade perspektiv som ska 

fokusera på den argumenterande retoriken.      

 

För att täcka de visuella aspekterna hade semiotik kunnat vara en del i den valda metoden. Vi 

har dock valt att fokusera på texten, alltså på vad som ordagrant sägs i reklamfilmerna. Vår 

studie har främst tittat på de retoriska verktygen i språkanvändningen hos de båda företagen 

för att se vilken form av övertygelsestrategi de använder sig av. Semiotiken hade mycket väl 

kunnat både stärka eller försvaga de analysresultat som framkommit och det är något som vi 

är medvetna om, men i vår studie har vi valt att endast lägga fokus på det som sägs i text och 

inte lika stor vikt på det visuella.        
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6. Analysresultat 

Studien utgår från en retorikanalys och är gjord på fyra reklamfilmer. Två fällda från 

Reklamombudsmannen och två reklamfilmer som sändes hösten 2016 från respektive 

företag. Varje reklamfilm har analyserats efter sexstegsmodellen som består av stegen: 

kontext, disposition, argumentationsmedel, argumentationsdelen, stil och att presentera en 

retorikanalys. Alla steg i sexstegsmodellen har behandlats men kommer inte att redovisas i 

analysen främst eftersom konstruktionen av reklamfilmerna är olika men också för att vissa 

delar inte är relevanta för studiens frågeställning. Kvalitativt tolkningsarbete ska visa 

eventuella mönster som förekommer i materialet därför kommer analysresultatet att 

redovisas utifrån de retoriska verktyg som upptäckts i materialet (Karlberg & Mral, 1998). 

 

När kompositionsmodellen presenteras i analysresultatet utgår vi från Renbergs perspektiv 

om hur argument ska kategoriseras samt tolkas utefter modellen (Renberg, 2007). 

Kompositionsmodellen har som uppgift att vägleda och skapa en grund för hur resten av 

materialet ska tolkas (Karlberg & Mral, 1998). 

 

6.1. Mobilbet: fälld hos Reklamombudsmannen 

(bilaga 1) 

 

Eftersom det är en reklamfilm som analyseras är mottagaren företagets utgångspunkt och de 

har en central roll (Renberg, 2007). I reklam är ofta den retoriska framställningen medveten 

och fokuserad på konkreta resultat vilket även går att utläsa i Mobilbets reklamfilm. Mobilbet 

förhåller sig till genren tv-reklam. Den ska vara säljande och övertygande. De använder sig av 

en kombination av genremönster. Dels av argumenterande tal som grundar sig i att få 

mottagaren att acceptera talets tes (ibid). Ett exempel på ett tungt argument är: ”Spela 

Sveriges bästa livebetting, odds och casino i mobilen”. Ett effektivt argument som finns i 

reklamfilmen är ”Registrera dig nu och få etthundra kronor gratis”. Detta kan ses som ett 

sätt att locka mottagaren då de erbjuds ett hundra kronor gratis i samband med registrering. 

Ett känslomässigt argument som används är ”Spela var som helst när som helst”. Detta 

introducerar till känslan av att Mobilbet är lättillgängligt.  

 

Sammantaget leder alla argument i reklamfilmen fram till tesen: Spela på mobilbet.com. De 

använder sig även av ett mer underhållande tal vars syfte är att underhålla genom att visa sin 

skicklighet som talare. Denna form av tal ses som viktig för att skapa både en trivsel och 
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beundran hos publiken (ibid). Ett exempel på detta i reklamfilmen är ”Äntligen i Sverige!”, 

som också inleder reklamfilmen. 

 

En text måste alltid vara strukturerad på ett genomtänkt sätt för att kunna analyseras. För att 

göra detta utgår man från retorikens grundläggande kompositionsmodell (ibid). Mobilbet 

följer kompositionsmodellen till en del men vissa delar har utelämnats i 

argumentationsdelen. Enligt Renberg (2007) följer reklamfilmen inte kompositionsmodellen 

då det finns avvikelser i exempel att inledningen/bakgrunden har slagits samman. En 

avvikelse från retorikens grundläggande kompositionsmodell ska alltid analyseras och 

uppmärksammas. 

  

Nedan följer vår tolkning av materialet utifrån kompositionsmodellen: 

Inledning: ”Äntligen i Sverige! Mobilbet.com”. 

Bakgrund: Det förekommer ingen tydlig bakgrund men inledningen inleder till en 

bakgrundshistoria. Reklamfilmen inleder med att visa att Mobilbet äntligen finns i Sverige, 

men det förekommer inte någon information om vad de har funnits tidigare och varför det är 

stort att de har kommit till Sverige. Detta gör att det inte finns någon tydlig bakgrund som 

presenteras till mottagaren. 

Tesen: Spela på mobilbet.com. Tesen klargör reklamfilmens budskap och syfte. 

Argumentationen: 

a) Tyngsta argumentet: ”Spela Sveriges bästa livebetting, odds och casino i mobilen”. 

b) Svagaste: -  

Det finns inte tydliga svaga argument som motsäger reklamfilmens tes.  

c) Effektivaste: ”Registrera dig nu och få etthundra kronor gratis” 

d) Känslomässigaste: ”Spela var som helst när som helst”. 

Avslutningen: ”Mobilbet.com” indikerar att hit ska man vända sig för att börja spela. 

Avslutningen ska sammanfatta budskapet och ge mottagaren instruktioner till handling 

(Renberg, 2007). 

 

Retoriska verktyg som används i Mobilbets reklamfilm  

Reklambranschen har en stor medvetenhet för hur de ska anpassa sitt val av argument för att 

övertyga sin valda målgrupp. Relevansen är därför hög i argumenten som är anpassade till 

relaterad målgrupp (ibid). Dock saknar Mobilbets argument hållbarhet och blir på så sätt 

överdrivna. Detta gör att argumentet tappar i styrka vilket är vanligt förekommande i reklam 

(ibid). Två av Mobilbets argument är svaga och saknar grund. Dels argumentet ”Sveriges 

bästa”. Det finns ingen direkt fakta som ligger till grund för argumentet ”Registrera dig nu 

och få etthundra kronor gratis”. Detta argument är inte helt sanningsenligt då det motsägs 
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genom de allmänna villkor som förekommer i reklamfilmen, att man måste sätta in mer 

pengar hos Mobilbet för att ens kunna ta ut. Vilket gör att pengarna inte kan ses som ”gratis” 

och är då vilseledande (SFS 2008:486). 

 

Eftersom retorikens största mål är att övertyga har argumentationsmodellen alltid haft en 

central roll inom retoriken (Renberg, 2007). Genom modellen fastställer man vilken tes 

(syfte, budskap) som materialet har. Enligt Renberg (2007) behöver tesen inte vara klart 

uttalad utan framgå endast indirekt, eller som självklar men med en outtalad slutsats. Detta 

förekommer ofta i reklam. Mobilbets tes är handlingsinriktad då den vill locka till spel. Det 

finns inga underteser i reklamfilmen. Men de argument som stödjer tesen är: ”Spela Sveriges 

bästa livebetting, odds och casino i mobilen. Registrera dig nu och få etthundra kronor 

gratis. Spela var som helst när som helst”. 

 

Logos  

Mobilbet använder sig av logiska argument i reklamfilmen, ett exempel på detta är: ”Spela 

var som helst när som helst”. Eftersom Mobilbet är ett spelföretag som fokuserar på sin 

mobilversion så har mottagaren tillgång till spelen var man än befinner sig. Ingen direkt 

fakta presenteras för att stödja argumentet vilket gör att logiken och resonemanget i logos 

argumentet blir svagt (ibid). Främst eftersom att de brister i sitt försök att skapa en 

verklighetsbild.  

  

Logosargument som ges i Mobilbets reklamfilm kan inte ses som sanningsenliga då de inte är 

helt rimliga eftersom de saknar grund och stödargument, vilket är viktigt för att de ska kunna 

ses som starka argument (ibid). Ett exempel på detta är när Mobilbet påstår att de har 

Sveriges bästa livebetting, odds och casino i mobilen: ”Spela Sveriges bästa livebetting, odds 

och casino i mobilen”. 

 

Ethos 

Mobilbet använder sig av ethosstrategier genom att använda talarens röst i reklamfilmen på 

ett lugnt och tryggt sätt. Rösten är okänd och det enda man med säkerhet vet är att den 

tillhör en man. Företag kan använda talaren som knep för att skapa en relation till 

mottagaren (Mral & Larsson, 2004). Reklamen ger intrycket av att talaren är trygg, rösten är 

stabil och inger respekt. Vilket gör att reklamfilmen får en större trovärdighet. Ett vanligt 

retoriskt knep som talaren kan använda sig av är att försöka inge respekt hos mottagaren 

(Renberg, 2007). I reklamen har de anammat detta knep genom val av argument och 

meningar i reklamfilmen vilket levereras med tryck och säkerhet i rösten. Ett exempel är i 
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inledningen av reklamfilmen då talaren säger ”Äntligen i Sverige! Mobilbet.com”, vilket 

framförs med tryck och inlevelse i rösten. 

 

Pathos 

Mobilbet använder sig även av pathosstragier för att spela på mottagarens känslor. Enligt 

Renberg (2007) syftar pathossargumentet till att aktivera mottagarens känsloläge och de 

använder sig exempelvis av ”Äntligen i Sverige” för att visa att mobilbet.com nu finns att ta 

del av på svenska marknaden. Du får också ”100 kr gratis” vilket kan uppfattas som generöst 

av Mobilbet. De använder sig av argumentet ”Registrera dig nu och få etthundra kronor 

gratis” för att mottagaren ska undvika förnuftiga skäl och börja spela på Mobilbet.com. Inom 

reklambranschen arbetar man ofta för att försöka övertyga mottagaren att gå till handling 

och undvika förnuftiga skäl (ibid). 

 

Andra förekommande retoriska verktyg 

För att tanken ska kunna framkomma behöver orden i ett tal eller text kombineras på något 

sätt. Då skapas det som kallas för stilnivåer (ibid). I Mobilbets reklamfilm använder de sig av 

det retoriska verktyget mellanstil genom användning av ett vårdat och enkelt språk som är 

korrekt. Eftersom att det inte förekommer lediga uttryck som till exempel slang och dialekter, 

är stilnivån mer lik en mellanstil (ibid). 

 

Ett annat retoriskt verktyg som Mobilbet använder sig av i den fällda reklamfilmen är en så 

kallad stilfigur: Eufemism, vilket används för att försköna ett ord (ibid). Istället för att säga 

“utan att betala” använder de ordet “gratis” för att locka mottagaren till spel. Ordet gratis blir 

vilseledande och är ett felaktigt påstående (SFS 2008:486). 
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6.2. Mobilbet: sänd i tv under hösten 2016 

(bilaga 2)  

 

Mobilbets reklamfilm är knappt 30 sekunder lång vilket gör att budskapet måste framgå 

snabbt. Detta framhävs genom att producenterna till klippet har valt att använda sig av korta 

repliker som skapar en ”gnista” mellan dockorna. Reklamfilmen innehåller retoriska 

genremönster som visar på att talarna i reklamen använder sig av underhållande tal för att 

fånga mottagaren (Renberg, 2007). Klippet visar två krockdockor som håller en dialog. Det 

finns inget synligt kroppsspråk men det förekommer olika tonlägen i rösten. Dockorna tävlar 

med varandra om betting och det visas tydligt att de använder sig av uttryck och ordval som 

används av ”vanliga” spelare. Uttryck som ”what is your strategy”, ”Strike Merlin, good luck 

with that”. 

  

Renberg (2007) påpekar att underhållande tal ska användas i syfte att skapa en trivsel och ett 

intresse hos mottagaren. Medan argumenterande tal används för att få mottagaren att 

godkänna tesen. I reklamfilmen förekommer det en dialog där argument framförs i form av 

en diskussion mellan docka ett och två. Det förekommer inga argument som kan till fullo 

bekräfta tesen: Spela på Mobilbet. Det tyngsta argumentet som presenteras är ”We are 

rolling, what is your strategy” eftersom att den beskriver den spelsituation som kan 

förekomma om du spelar på Mobilbet.com. Medans det svagaste argumentet ”fifteen noll” 

egentligen inte säger så mycket och heller inte bidrar till Mobilbets tes. Det effektivaste 

argumentet som används i reklamfilmen är  ”Strike Merlin, good luck with that”, då det 

syftar till att försöka skapa en känsla om hur ett spelande på mobilbet.com kan kännas. Det 

används även känslomässiga argument som ”På Mobilbet dubblar vi din första insättning”. 

Detta argument kan ses som ett ytterligare sätt att locka till spel. Eftersom att du får en 

dubbel insättning när du börjar spela på Mobilbet.  

 

Enligt Renberg (2007) behöver man utgå från en kompositionsmodell för att se hur 

strukturen är uppbyggd i en reklamfilm. I reklamen förekommer det ingen avvikelse utifrån 

kompositionsmodellen. Nedan följer vår tolkning av materialet utifrån 

kompositionsmodellen: 

Inledning: Reklamfilmen börjar med inledningen ”action tes #1”. Action är även kopplat till 

krockdockorna vilket gör att mottagaren öppnar upp ögonen. 

Bakgrund: I början av reklamen hörs en mansröst som säger ”Bettings is on, and ACTION”.  

Tesen: Spela på Mobilbet. 

Argumentation: 
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a) Tyngsta argumentet: ”We are rolling, what is your strategy” 

b) Svagaste argumentet: ”fifteen noll” 

c) Effektivaste: Docka ett: ”Strike Merlin, good luck with that” 

d) Känslomässigaste: ”På Mobilbet dubblar vi din första insättning” 

Avslutning: I slutet av klippet förekommer en text ”Bring the action” och en röst säger: ”På 

Mobilbet dubblar vi din första insättning”. 

 

Retoriska verktyg som används i Mobilbets reklamfilm  

I Mobilbets reklamfilm är tesen inte direkt uttalad men genom att titta på helheten förstår 

man klart och tydligt budskapet och därmed tesen (ibid). Reklamens tes vill locka till spel på 

Mobilbet medans övertesen ”bring the action” vill visa på att det finns spänning i Mobilbets 

spel. Reklamfilmens huvudargument är ”Bring the action”, eftersom att det syftar tillbaka till 

känslan som ska upplevas genom Mobilbets spel för att få fram sin tes i reklamfilmen.  

 

I reklamfilmen framförs ett antal argument i dialogen mellan krockdockorna, varav mot- och 

stödargument är inkluderade.  

Argument docka ett: ”Strike Merlin, good luck with that”, 

Motargument docka två: ”Gooal! I told you soo. Am up to two thousand” 

Docka ett frågar docka två: ”what is your strategy”, medan den andra säger ”I don’t need 

one, I will use my magic instinct”. Efter docka tvås replik kommer stödargumentet: ”Gooal!, 

I told you soo.. am upp to two thousand bucks”. Detta argument används för att stödja den 

strategi som docka nummer två valt att använda sig av. 

 

Logos 

I Mobilbets reklamfilm som sändes under hösten 2016 finns det inga tydliga logosargument 

eller direkta sanningar som redovisas för att stödja argumentet. De argument som tyder på 

en logisk koppling är den relation och dialog som förekommer mellan docka ett och två. 

Främst eftersom att dialogen visar en relativ sanning till hur det känns och upplevs att spela 

på Mobilbet. 

 

De enda logiska argumenten som finns i reklamfilmen är ”På Mobilbet dubblar vi din första 

insättning”. Dock nämner de inte muntligt att detta bara är för nya kunder. I den mindre text 

som finns i mitten fram till slutet av klippet: ”Gäller enbart nya kunder, insättning på 100kr 

krävs, insättning + bonus måste omsättas 35 gånger..”, nämner dem vilka villkor som finns 

för att spela på Mobilbet och vad som krävs för att få en dubbel insättning. 
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Ethos 

I reklamfilmen syns två krockdockor. De talar inte fysiskt med varandra men det finns röster 

som är kopplade till dem. Genom att använda sig av ethosargument som strategi vill de få 

mottagare att känna en trygghet till företaget (Renberg, 2007). 

Ett exempel på detta är repliken ”betting is on, and action” som introducerar klippet. I slutet 

avrundas klippet med att en annan mansröst som säger ”På Mobilbet dubblar vi din första 

insättning”. Talaren blir både den röst som introducerar reklamfilmen samt den som 

avslutar reklamfilmen. 

 

Mobilbet använder sig av ethosargument för att visa mottagaren att det är spännande att 

spela på Mobilbet. Eftersom att det inte förekommer något kroppsspråk gör detta att 

mottagaren enbart kan utgå från det visuella och den röst som förekommer för att känna en 

trovärdighet genom ethosargumenten (Mral & Larsson, 2004). 

 

Pathos 

Reklamen använder sig av pathosargument som strategi för att ge hopp till mottagaren att 

man får ”100: - på första insättningen” (ibid). Dock är argumentet inte hållbart eftersom det 

finns en liten text i slutet av klippet som säger att du behöver göra en omsättning 35 gånger 

innan vinst. 

 

Under reklamfilmens gång håller dockorna en dialog där de vid ett tillfälle gör en vinst. Då en 

av dem säger ”Gooal!, I told you so am up to a thousand bucks”. I slutet av klippet säger även 

en röst: ”På Mobilbet dubblar vi din första insättning”. Dessa pathosargument används för 

att aktivera mottagarens känslor och genom detta försöka få denne att undvika sitt förnuft 

och gå till handling (Renberg, 2007).  

 

Andra förekommande retoriska verktyg 

Stilnivån som förekommer i Mobilbets reklam är lågstil, främst eftersom att det använda 

språket är väldigt vardagligt (ibid). Det förekommer uttryck som ”Dude” (Polaren) vilket 

används i vardagliga och hemmastadda situationer. Renberg (2007) nämner ett antal 

stilfigurer som kan förekomma och upptäckas i retoriska analyser. I reklamen finns ett 

retoriskt verktyg i form av en stilfigur som går att utläsa: Konkretion (evidentia), som ger en 

detaljerad beskrivning till mottagaren för att ge denne en närvarokänsla (ibid). Det 

förekommer inte en detaljerad beskrivning av situationen, men miljön och replikerna som 

hörs och visas ger en inblick över hur ”action” kan skapas när man spelar på Mobilbet. 
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Likheter/ Skillnader i Mobilbets retorik  

Nedan kommer vi att presentera vilka likheter och skillnader som förekommer mellan 

Mobilbets fällda reklamfilm och den reklamfilm som sändes under hösten 2016.   

 

Likheter  

  

● Båda reklamfilmerna saknar grund för sina logiska argument och saknar även 

stödargument. Ett exempel från Mobilbets fällda reklamfilm är när de påstår: ”Spela 

Sveriges bästa livebetting, odds och casino i mobilen”. Det logiska argumentet saknar 

stödargument vilket är viktigt för att det ska kunna ses som starka argument 

(Renberg, 2007). Ett annat exempel från reklamfilmen som sändes hösten 2016 är 

“På Mobilbet dubblar vi din första insättning”. Det bör enligt Renberg (2007) 

presenteras fakta som stödjer logosargumenten till exempel genom statistik eller en 

källhänvisning.  

 

● Båda reklamfilmerna spelar på pathos och vill att mottagaren ska gå till handling och 

undvika förnuftiga skäl. Enligt Renberg (2007) syftar pathossargumentet till att 

aktivera mottagarens känsloläge och i Mobilbets fällda reklamfilmen använder de sig 

av exempelvis ”Äntligen i Sverige” för att visa att Mobilbet.com finns nu att ta del av 

på svenska marknaden. Exempel på ett pathosargument som förekommer i 

reklamfilmen som sändes hösten 2016 är “få 100 kr på första insättningen” Dock 

motsägs även detta argumentet genom texten “.. insättning + bonus måste omsättas 

35 gånger” 

 

● Tesen är inte uttalad utan framgår endast indirekt i båda reklamfilmerna.  

 

● Båda reklamfilmerna använder sig av ethos på liknande sätt i utförandet av reklamen. 

Detta genom att de i båda reklamfilmerna använda sig av en effektfull talare och ett 

visuellt berättande. Enligt Renberg (2007) kan en talare använda sig av knep för att 

skapa en relation med mottagaren. Då talaren inte syns i bild är det endast genom 

talarens sätt att uttrycka sig med rösten som kan övertyga mottagaren. 

  



35 
 
 

 

Skillnader  

● I den fällda reklamfilmen från Mobilbet förekommer stilnivån mellanstil medans i 

reklamfilmen som sändes hösten 2016 förekommer stilnivån lågstil.  

 

● I reklamfilmerna använder de sig av olika stilfigurer. I den fällda reklamfilmen 

återfinns stilfiguren eufemism medans i den från 2016 finns stilfiguren konkretion.  

 

● Den fällda reklamfilmen avviker från kompositionsmodellen genom att inledningen 

och bakgrunden hänger samman medans den som sändes under hösten 2016 följer 

modellen helt. 
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6.3. Unibet: fälld hos Reklamombudsmannen 

(bilaga 3) 

 

Unibets reklamfilm är begränsad till cirka en minut vilket gör att budskapet måste nås ut på 

bästa sätt. De använder sig av genremönster vilket är nödvändig för att visa att det finns en 

uppgörelse om hur budskapet ska framställas. Renberg (2007) menar att sändaren kan 

använda sig av argumenterande, underhållande och informerande tal för att fånga sin 

mottagare. Unibets retoriska genremönster är underhållande i reklamfilmen. Klippet är 

uppbyggd med olika scen frekvenser där människor i bild spelar på Unibet. Det förekommer 

inte någon dialog mellan människorna, istället spelas en låt upp med tillhörande låttext som 

kopplas till olika scener i reklamfilmen. I slutet av klippet förekommer ett informerande 

genremönster där mottagaren får information om Unibets utbud och erbjudanden. 

Eftersom att en människans minne är begränsat gör detta att en text måste struktureras på 

ett planerat sätt. Därför ger en kompositionsmodell en översikt över hur framställningen av 

en reklamfilm sker (ibid). Reklamens argument stödjer tesen: Spela var du än är. Detta 

genom att den visar att Unibets spel kan spelas var du än befinner dig. Trots det förekommer 

en avvikelse i användningen av kompositionsmodellen eftersom att det inte finns en tydlig 

inledning och bakgrund till reklamfilmen.  

Det tyngsta argumentet som förekommer är ”Spela på sport, odds, trav och casino i Sverige 

största spelbutik, hos oss hittar du störst utbud och bäst livebetting”. Detta eftersom de 

menar att Unibet är Sveriges största spelbutik och erbjuder störst utbud, vilket skapar ett 

tungt argument till att börja spela hos just Unibet. Ett svagt argument som förekommer i 

reklamfilmen är ”känslan är alltid där”, då detta inte kan bekräftas för att stödja tesen. Det 

effektivaste som används för att locka till spel hos Unibet är ”Vi delar ut 44 miljoner i casinot 

varje dag!”. Då argumentet syftar till att det finns stor chans att vinna pengar om du spelar 

hos Unibet. Ett sätt som används i reklamfilmen för att väcka känslor är genom ”Hylla alla 

oss som älskar spel”, i argumentet används känsloladdade ord som exempelvis “hylla” och 

“älskar”. 
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Nedan följer vår tolkning av materialet utifrån kompositionsmodellen: 

Inledning: Det finns ingen direkt tydlig inledning, främst eftersom att klippet enbart har en 

sång som styr dialogen. 

Bakgrund: Då reklamfilmen består av en sång är bakgrunden svår att fastställa, dock är raden 

“vi lever för sport”, första introduceringen till ämnet i reklamfilmen. 

Tesen: Spela var du än är 

Argumentation: 

a) Tyngsta argumentet: ”Spela på sport, odds, trav och casino i Sverige största spelbutik, 

hos oss hittar du störst utbud och bäst livebetting” 

b) Svagaste argumentet: ”känslan är alltid där” 

c) Effektivaste: ”Vi delar ut 44 miljoner i casinot varje dag!” 

d) Känslomässigaste: ”Hylla alla oss som älskar spel” 

Avslutning: “Unibet. Av spelare för spelare”-avslutar argumentet med att säga var man ska 

vända sig om man vill börja spela. 

Retoriska verktyg som används i Unibets reklamfilm 

När man analyserar argument i en retorikanalys behöver man komma fram till vad det är för 

tes som finns i argumenten för att påverka mottagarens åsikt. Det ska även undersökas om 

det förekommer några överteser och underteser och om dessa är självklara. Argument ska 

rankas i vilken styrka de har och om de stödjer tesen. En tes behöver inte vara direkt uttalad 

utan kan framgå indirekt. Ibland kan det vara svårt att säkerställa att den sedda tesen är helt 

korrekt (Renberg, 2007). 

  

Reklamens tes framgår tydligt “Spela var du än är”, varav undertesen “spela på Unibet”, 

detta framställs genom att de visar människor som spelar på olika platser i olika 

sammanhang.  

  

I reklamfilmen finns huvudargumentet “Spela på sport, odds, trav och casino i Sverige 

största spelbutik, hos oss hittar du störst utbud och bäst livebetting”, som även är det 

tyngsta argumentet. Stödargumentet ”Vi delar ut 44 miljoner i casinot varje dag!” stödjer 

huvudargumentet.   
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Logos 

Reklamen använder sig av logiska argument i slutet av klippet genom en röst som säger 

”Spela på sport, odds, trav och casino i Sveriges största spelbutik, hos oss hittar du störst 

utbud och bäst livebetting”. Det nämns även i reklamen ”Vi delar ut 44 miljoner i casinot 

varje dag!”. För att dessa argument ska kunna redovisa en direkt sanning behövs 

stödargument (Kjeldsen, 2013). Eftersom att det inte förekommer några stödargument gör 

detta att logosargumenten tappar i styrka, det förekommer inte heller några 

premisser/underpremisser, och hänvisningar till auktoritet eller ordspråk. 

 

Ethos 

Reklamen använder sig mer av ethosstrategier i det visuella berättandet mer än det muntliga 

för att övertyga mottagaren. Ett exempel på ett ethosargument som förekommer i 

reklamfilmen är ”Vi samlas ihop, alla tar del, hylla oss alla med kärlek för spel”. 

 

Pathos 

Pathosargument framhävs genom att reklamen tar hjälp av låttexten för att spela på känslor 

eftersom det förekommer känsloladdade ord och meningar för att försöka övertyga (Renberg, 

2007). Detta genom att de sjunger: ”Vi samlas ihop alla tar del, spelare träffas av läktarens 

ljus, stäm upp i våran sång, hylla alla oss som älskar spel”. Det förstärks även genom det 

visuella berättandet som beskriver handlingen i reklamfilmen. Allt från glädjeskrik, armar 

upp i luften till kyssar. 

 

Andra förekommande retoriska verktyg 

När text och tal kombineras skapas en stil, vilket i retoriska analyser innefattar undersökning 

om stilnivå och stilfigurer. De stilnivåer som finns är: låg-, mellan- och högstilen (ibid). 

Språket i reklamfilmen är vardagligt och kan passa in på en mellanstil. Det är korrekt och 

vårdat och kan också passa in i en lågstil eftersom att språket ligger nära ett talspråk i val av 

uttryck. 

 

Ett annat retoriskt verktyg som framkommer är stilfiguren: Konkretion (evidentia). Det 

framgår en detaljerad beskrivning av händelseförloppet för att få mottagaren att känna sig 

känslomässigt delaktig och närvarande i de spelsituationer som förekommer i reklamfilmen 

(ibid). 
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6.4. Unibet: sänd i tv under hösten 2016 

(bilaga 4)  

 

Unibet är ett välkänt spelföretag som har varit verksamma sedan 1997 och har därför byggt 

upp relationen till sin publik under en längre tid (Unibet, u.å.). Då det är retoriken i en 

reklam som analyseras är mottagaren tydligt i fokus. Mottagaren är företagets centrala 

utgångspunkt som de vill övertyga till att börja spela på Unibet. Reklamfilmen förhåller sig 

till genremönster genom att de är säljande och försöker övertyga sin mottagare (Renberg, 

2007). De använder sig av argument som stödjer tesen “välj Unibet” och som också är direkt 

uttalad i inledningen samt en del i bakgrunden, “När du ska spela på casino finns det många 

bra anledningar att välja Unibet”.  

 

Det tyngsta argumentet som presenteras är “För det första har vi flest exklusiva spel på den 

svenska marknaden”. Detta kan vara ett sätt för Unibet att visa att de har många exklusiva 

spel som skiljer sig från andra konkurrerande spelföretag. Det effektivaste argumentet: “För 

det andra finns det över 600 spel som ger dig en unik möjlighet att hitta dom spel du gillar 

bäst”, hänger samman med det tyngsta då de tillsammans bekräftar tesen om varför man ska 

välja Unibet.  

 

Det svagaste argument i reklamfilmen är “På alla plattformar”, eftersom att denna möjlighet 

oftast finns hos alla företag som erbjuder speltjänster. Varav det känslomässigaste 

argumentet som presenteras är: “Dessutom ger vi hela 97 procent av intäkterna tillbaka till 

våra spelare som vinster”. Det visar på att de som gör sina insättningar kan få tillbaka en 

stor del av sina pengar.  

 

För att kunna skapa sig en helhetsbild över innehållet används kompositionsmodellen (ibid). 

Unibet har till stor del följt modellen när de producerat sin reklamfilm. Det enda som kan ses 

som en avvikelse är att inledningen och bakgrunden går in i varandra. Nedan följer vår 

tolkning av materialet utifrån kompositionsmodellen: 

Inledning: “När du ska spela på casino finns det många bra anledningar att välja Unibet”. 

Bakgrund: ”…det många bra anledningar att välja Unibet”. 

Tesen: “välj Unibet”. 

Argumentationen: 

a) Tyngsta argumentet: “För det första har vi flest exklusiva spel på den svenska 

marknaden”. 

b) Svagaste: “På alla plattformar”. 
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c) Effektivaste: “För det andra finns det över 600 spel som ger dig en unik möjlighet att 

hitta dom spel du gillar bäst”. 

d) Känslomässigt starkaste: “Dessutom ger vi hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra 

spelare som vinster”. 

Avslutning: ”Prova du också! På unibet.com. Unibet. Av spelare, för spelare”. 

 

Retoriska verktyg som används i Unibets reklamfilm  

Reklamfilmens tes är att man ska “välja Unibet”. Den är tydlig och den uttalas direkt i texten. 

Tesen är handlingsinriktad eftersom den vill att mottagaren ska göra något, alltså ”välja 

Unibet”. Undertesen är: Börja spela på Unibet. De argument som stödjer tesen är: “För det 

första har vi flest exklusiva spel på den svenska marknaden. På alla plattformar”. ”För det 

andra finns det över 600 spel som ger dig en unik möjlighet att hitta dom spel du gillar 

bäst”. ”Dessutom ger vi hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra spelare som vinster”. 

Reklamfilmens huvudargument som även är det tyngsta argumentet är: ”För det första har vi 

flest exklusiva spel på den svenska marknaden. På alla plattformar”. Huvudargumentet 

stöds också av två stödargument: ”För det andra finns det över 600 spel som ger dig en unik 

möjlighet att hitta dom spel du gillar bäst” och ”Dessutom ger vi hela 97 procent av 

intäkterna tillbaka till våra spelare som vinster”. 

  

Argumenten stödjer tesen om varför man ska börja spela på Unibet och det finns inga 

motargument i reklamfilmen. Argumenten känns relevanta men inte helt hållbara efter det är 

svårt att uppskatta sanningshalten i dem. I logosargumenten använder Unibet sig av siffror 

som bevisföring, dock är det svårt att veta om de stämmer eller inte. Det finns ingen 

hänvisning till trovärdig auktoritet eller källa för att visa att de är korrekta. Relevansen i 

argumenten är höga i reklamen då branschen vet att folk fäster stor vikt vid det (Renberg, 

2007). Argumentens styrka har relaterats till mottagaren, dock saknar de hållbarhet och blir 

på så sätt överdrivna. Detta gör att argumentet tappar i styrka vilket är vanligt i reklam (ibid).  

 

Logos 

De logiska argument som förekommer i reklamfilmen är ”flest exklusiva spel på den svenska 

marknaden”, ”över 600 spel” och ”ger hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra 

spelare som vinster”. Flera av dessa argument presenteras också som ”sanningar”. Många 

väljer att spela på Unibet för att: ”Flest exklusiva spel på den svenska marknaden. På alla 

plattformar. Finns över 600 spel som ger dig en unik möjlighet att hitta dom spel du gillar 

bäst. Ger hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra spelare som vinster”.  

Bevisningen för ett logosargument är ofta ren fakta som exempelvis: verifierade händelser, 

statistiska uppgifter, vetenskapliga undersökningar med mera (ibid). Den fakta som 
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presenteras för att stödja argumenten i reklamfilmen är ”över 600 spel” och ”ger hela 97 

procent av intäkterna tillbaka till våra spelare som vinster”. På detta sätt framställs 

verklighetsbilden som övertygande och trovärdig (ibid).  

 

Ethos  

Reklamfilmen använder sig av ethosstrategier genom att försöka bygga upp ett förtroende 

gentemot mottagaren. Enligt Renberg (2007) kan talaren använda sig av tilltal och skapa en 

stämning eller ett argument för att försöka få mottagaren att känna trygghet och öppna upp 

till tankar. Rösten i reklamfilmen inger respekt genom att den pratar lugnt och tydligt. Den 

ger ett tryggt och säkert intryck som på så sätt ger en större trovärdighet till talet (Mral & 

Larsson, 2004). Det framgår inte vem rösten tillhör, men det går att höra att den kommer 

från en man. Enligt Renberg (2007) kan en talare använda sitt uttryckssätt som ett knep för 

att skapa en relation till mottagaren då talaren kan med hjälp av sin röst och tonläge inge en 

form av respekt.  

 

Pathos  

Det förekommer aspekter av pathosargument i deras befintliga logosargument som 

exempelvis när de säger ”ger dig en unik möjlighet”. Argumenten försöker spela på 

mottagarens känslor genom att försöka få dem att känna sig unika och att de som får ta del av 

denna möjlighet är speciellt utvalda. Enligt Kjeldsen (2013) används pathos för att övertyga 

genom att spela på åhörarnas känslor och försätta åhöraren i en viss sinnesstämning. Enligt 

Renberg (2007) vänder pathosargument sig till känslan istället för förnuftet vilket gör att 

mottagaren kan vid vissa tillfällen lyssna till hjärtat och undvika förnuftiga skäl. Många 

retoriker anser därför att pathosargument är den mest effektivaste av Aristoles bevismedel. 

Ett pathosargument som används i reklamfilmen för att få mottagaren till att undvika 

förnuftiga skäl är “Prova du också!”.   

 

Andra förekommande retoriska verktyg 

I reklamfilmen används stilnivån mellanstil. Det är ett enkelt, korrekt och sakligt språk som 

används i reklamfilmen. Syftet med att fastställa stilnivån i en text är att formuleringssättet 

ger mottagaren en signal om vilken typ av framställning som det handlar om. Stilnivåer ger 

en anvisning om hur talaren eller skribenten vill bli tolkad och fungerar i likhet med 

genrebestämningen (Renberg, 2007). 

  

I reklamen används också det retoriska verktyget stilfigur: Eufemism (ibid). Som Unibet 

använder sig av för att förfina ord som exempel en ”unik” möjlighet.  
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Likheter/ Skillnader i Unibets retorik  

Nedan kommer vi att presentera vilka likheter och skillnader som förekommer mellan 

Unibets fällda reklamfilm och den reklamfilm som sändes under hösten 2016.   

 

Likheter 

● I båda reklamfilmerna använder de sig av stödargument men i den som sändes under 

hösten 2016 används två stödargument istället för ett.  

 

● Reklamfilmerna använder sig av pathosstrategier för att spela på mottagarens 

känslor. Enligt Renberg (2007) vänder pathosargument sig till känslan istället för 

förnuftet vilket gör att mottagaren vid vissa situationer väljer att lyssna till hjärtat och 

undvika förnuftiga skäl. Detta framhävs i den fällda reklamfilmen från Unibet med 

hjälp av låttexten. Känsloladdade ord används för att övertyga och spela på känslor. 

Ett exempel på detta är när de sjunger “Vi samlas ihop, stäm upp i våran sång”. Det 

visuella berättandet förstärker också pathosargumenten i den fällda reklamfilmen, till 

exempel när de lyfter armar upp i luften och utropar ett glädjeskrik. Ett exempel från 

reklamfilmen som sändes under hösten 2016 är när de säger ”ger dig en unik 

möjlighet” och “Prova du också!”.  

 

● Ethosargumenten förstärks i båda reklamfilmerna genom det visuella berättandet 

som till exempel i reklamfilmen från hösten 2016, där vi följer myntets resa till vinst. I 

den fällda reklamfilmen visas ett visuellt berättande genom att vi får följa 

människornas resa i spelsituationer. Detta gör att de ord som ges i ethosargument får 

större tyngd.  
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Skillnader  

● De använder sig av olika stilfigurer. I den fällda reklamfilmen användes konkretion 

som stilfigur medans i den som sändes under hösten användes eufemism. 

 

● I den fällda reklamfilmen förekommer det två olika stilnivåer: mellanstil och lågstil 

medans i den från hösten 2016 är stilnivån mellanstil.  

 

● I reklamfilmen som sändes under hösten 2016 används mer logiska argument med 

bevisföring av ren fakta i form av siffror. Exempel på den fakta som presenteras för 

att stödja argumenten är “över 600 spel” och “ger hela 97 procent av intäkterna 

tillbaka till våra spelare som vinster”. I den fällda reklamfilmen saknas 

stödargument för logosargumenten och det redovisas ingen sanning för dem, exempel 

på detta är: “Vi delar ut 44 miljoner i casinot varje dag!” 

 

● I reklamfilmen som sändes under hösten 2016 är tesen tydlig och direkt uttalad 

medans i den fällda reklamfilmen framgår den endast indirekt men känns ändå tydlig.   
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7. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen kommer att presentera och diskutera det resultat som framkommit i 

studiens analys. Avslutningsvis kommer vi även att diskutera vilka vidare studier som kan 

göras på vårt valda forskningsområde.  

Studiens mål och huvudsyfte var att undersöka hur retorik används i Mobilbets och Unibets 

två fällda reklamfilmer av Reklamombudsmannen från år 2013–2014 respektive två 

reklamfilmer som sändes på tv under hösten 2016. Denna undersökning skulle även ligga till 

grund för att skapa en diskussion om hur företagens retoriska verktyg kan ha påverkats på 

grund av en fällning hos Reklamombudsmannen. 

Studiens resultat visar på att Mobilbet och Unibet använder sig mycket av pathosargument i 

sina reklamfilmer, dessa används som en strategi för att få mottagaren till att undvika 

förnuftiga skäl och gå till handling (Renberg, 2007). Mobilbet och Unibet använder sig även 

av ethosstrategier på ett likvärdigt sätt genom att använda talaren och dess auktoritet som ett 

knep för att skapa en relation till mottagaren (Mral & Larsson, 2004). Detta gör företagen 

genom att använda sig av en talare vars röst är trygg, stabil och inger respekt. Vilket gör att 

reklamfilmerna får en större trovärdighet. Detta är ett vanligt retoriskt knep som företag kan 

använda sig av för att försöka inge respekt hos mottagaren (Renberg, 2007). 

Resultatet visar också på att både Mobilbet och Unibet saknar styrka i logosargumenten som 

förekommer i deras reklamfilmer. Argumenten är bristfälliga då de inte förstärks med 

stödargument, vilket är viktigt för att de ska kunna ses som starka argument (Renberg, 

2007).  

Unibet är det företag som har gjort störst förändring i användningen av retoriska verktyg 

sedan fällning. Företaget har börjat använda sig av mer logiska argument i reklamfilmen från 

hösten 2016 och styrka dessa argument med hjälp av stödargument. Enligt Renberg (2007) 

är bevisningen för ett logosargument ofta ren fakta som exempelvis: verifierade händelser, 

statistiska uppgifter, vetenskapliga undersökningar med mera. Detta använder Unibet sig av i 

reklamfilmen från hösten 2016. Den fakta som presenteras för att stödja argumenten i 

Unibets reklamfilm är ”ger hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra spelare som 

vinster” och ”över 600 spel”. Verklighetsbilden framställs väldigt övertygande och trovärdig 

första gången man hör reklamfilmen och även fast siffrorna inte går att säkerhetsställa ger de 

ändå tyngd åt argumenten. Resonemanget och logiken håller och argumenten känns 

övertygande vilket det inte gjorde i den tidigare reklamfilmen som blev fälld hos 

Reklamombudsmannen.  
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Om utvecklingen fortsätter och spelföretagen börjar styrka sina logosargument ännu mer så 

hade marknadsföringen av deras reklamfilmer blivit mer trovärdiga. Detta kan i sin tur leda 

till att mottagaren hade blivit mer benägen till att lita på reklamens innehåll och därmed 

kanske hamnat in i ett spelmissbruk. Det kan ses som oroväckande om spelföretagen 

fortsätter att utveckla sina retoriska verktyg i syfte att övertyga ännu bättre. 

Det är såklart en etisk fråga om vad som kan ses som korrekt att göra för att övertala genom 

sin casinoreklam, men samtidigt är det viktigt för företagen att skapa en bild som inger en 

trygghet om ett säkert spelande till att mottagaren. 

I Unibets reklamfilm som sändes under hösten 2016 är de också mer tydliga med tesen “välj 

Unibet”. Där uttalas den till och med ordagrant i reklamen vilket gör att tesen blir svårare att 

missuppfatta. Dock har studien visat att Mobilbet och Unibet i helhet har fortsatt med ganska 

likvärdiga retoriska verktyg efter att de blivit fällda av Reklamombudsmannen. 

Förutom Mobilbets och Unibets användning av övertygelseargument förekommer det även 

olika stilnivåer och stilfigurer i reklamfilmerna. Låg- och mellanstil är de som används mest i 

företagens val av stilnivåer. Det förekommer ingen högstil vilket tyder på att de vill vara 

väldigt vardagliga och hålla en personlig nivå i sitt språk (Renberg, 2007). 

Kanske bör Reklamombudsmannen ta en större roll i deras granskning och även se över 

retoriska aspekter i konstruktionen av reklamfilmer. Eftersom att retoriska verktyg ibland 

kan fungera som dolda övertygelser behövs även dessa delar ses över i en granskning.  

Slutligen vill vi påpeka att beroende på vem mottagaren är som ser på reklamfilmen kan 

argumenten variera i effektivitet, svaghet och påverkan på olika sätt (ibid). Detta gör att även 

vår analys kan ses olika i andras ögon, och argumenten som finns i reklamfilmerna kan vara 

mer effektiva för andra. Vi människor tenderar att tycka att de argument som 

överensstämmer mest med vår egna verklighetsuppfattning är de med mest tyngd. Att vara 

medveten om detta är viktigt när man tittar på argumentationen i ett retoriskt sammanhang 

(ibid). 
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7.1. Vidare studier  

Tidigare forskning inom reklam har bland annat behandlat reklamens uppfattning av 

allmänheten. Grusell presenterade en studie som gjordes under 2005 där det undersöktes 

hur inställningen till reklam var hos svenskar (Grusell, 2008). Medans andra studier har 

undersökt vilken relation spelreklam kan ha med ett spelberoende. Bindes studier har 

redovisat hur spelreklam har utvecklats från 80-talet fram till år 2004. Även vilken debatt 

spelreklam har väckt i den svenska spelpolitiken samt vad det finns för kommersiellt syfte 

med att sälja en tjänst genom spelreklam (Binde, 2005). Hedlund och Johannesson (1993) 

presenterar i sin bok Marknadsretorik hur reklam och retorik samspelar med varandra. 

Deras forskning visar på att reklamindustrin är beroende av att ha kunskap om hur retorik 

ska användas för att kunna övertyga genom sin reklam. De tidigare studier som har 

genomförts har inte undersökt och kombinerat tv-reklam med spelföretag. Det finns även 

ingen tidigare forskning som utgått från Reklamombudsmannens anmälningar och beslut 

som material vilket har gjort detta intressant att undersöka. Denna studie har fyllt denna 

lucka och öppnar även upp för framtida studier. 

 

Vår studie har visat indikationer på att det förekommer subjektiv vilseledande reklam. Enligt 

Binde (2005) måste detta fastställas genom empiriska undersökningar vilket enligt honom 

ännu inte existerar. Detta kan vara något som vidare studier skulle kunna behandla. Det går 

även att göra en liknande studie som denna men lägga större vikt vid semiotiken för att se 

hur dessa aspekter kan förstärka/försvaga retorik. Vidare studier kan också undersöka hur 

casinoföretag förhåller sig till sina val av retoriska verktyg och på vilket sätt de vill påverka 

mottagaren.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Mobilbet: reklamfilm fälld hos Reklamombudsmannen  

Länk: http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/mobilebet 

Reklamfilmen inleds med att ett grönt M skrivs ut på en svart bakgrund. Bakom ser man ett 

grönt skimrande och blixtrande ljus. En grön rund ring kommer ut från det gröna M och åker 

till höger i bild. Medans den gröna ringen åker åt höger framträder Mobilbets logga under. 

Loggan försvinner och istället syns en mobiltelefon som ligger ner, fortfarande mot samma 

svarta bakgrund. På skärmen ser man en spelsajt. Mobiltelefonen börjar snurra och kommer 

närmare i bild. Fokus och skärpan ligger endast på övre delen av telefonen. Nu ser man klart 

och tydligt Mobilbets logga längst upp på skärmen och under ser man en rad olika knappar 

och alternativ i en spelapp till exempel ”Ny här? Få 100 kr”, ”Logga in”, ”Start” och ”Odds”. 

Det syns också en knapp med ”100 kr GRATIS” och en stor diamant som skiftar i olika färger. 

Bakgrunden i appen är mörk men skiftar i lila och andra färger. En manlig speakerröst säger 

”Äntligen..”. Plötsligt pulserar en grön cirkel runt knappen ”odds” och en ny sida på 

mobiltelefonen öppnar sig. Knappen ”odds” är nu markerad och strax under ligger flera olika 

bollar från olika sporter. Några knappar på den nya sidan ändrar färg och blir gröna medans 

speakerrösten fortsätter ” …i Sverige” Detta sker uppifrån och ner. Rösten fortsätter 

”Mobilbet.com” Kameran zoomar ut från mobiltelefonen som nu syns i helbild med en lätt 

lutning och vinkling. Ut från skärmen skjuts ett grönt blixtrande ljus ut ur mobilen 

tillsammans med flera bollar från olika bollsporter. Speakern säger ” Spela Sveriges..” 

samtidigt som bilden klipps över till en mobil som ligger ner med skärmen upp. På skärmen 

visas en grön spelplan med vita streckade linjer. En tennisboll som i förra bilden hoppade ut 

ur den andra mobilen kommer nu flygande genom luften och studsar på spelplanen. 

Samtidigt som den studsar kommer en text i versaler upp ”LIVEBETTING” samtidigt som 

speakerrösten även säger ”..bästa livebetting”. Det klipps snabbt till nästa scen och där ser 

man en mobiltelefon från sidan. En fotboll flyger in i skärmen och kommer ut på andra sidan 

medan det gröna ljuset bildar ett nät som fångar upp bollen. En ny vit text med versaler 

kommer upp ” SPEL, ODDS, SPORT”, speakerrösten säger ”odds..”. Bilden byts och istället 

ser man en iPad som ligger ner mot den svarta bakgrunden. På skärmen visas Mobilbets 

logga längst upp och under ett spel med olika diamanter och stjärnor. Tre gröna diamanter 

flyger ut från skärmen och texten ”CASINO, JACKPOT” kommer fram samtidigt som 

spelfigurerna snurrar på skärmen. Den manliga rösten säger ”…och casino i mobilen. 

Registrera dig...” Ett grönt streck åker över iPaden och suddar ut det som tidigare var på 

skärmen. Istället kommer en figur fram med gröna kanter som innehåller texten ” Öppna ditt 

konto och få 100 kr helt gratis”. I en grön ruta strax under står texten ”Testa gratis”. I övrigt 



 

är bakgrunden fortfarande svart med grönt ljus. Speakerrösten fortsätter ”…nu och få 

etthundra kronor gratis”. När iPaden börjar snurra åt vänster dyker en dator och en 

mobiltelefon upp. Datorn fäller upp sig och mobilen står upp framför datorn och iPaden. På 

de olika skärmarna ser man olika spel som alla har Mobilbets logga över sig. Längst ner i bild 

ser man en tunn vit text där det står ”www.spelberoende.se - åldersgräns 18 år- registrering 

krävs, gäller bara för nya spelare” Bilden zoomas sakta ut medans rösten säger ”Spela var 

som helst när som helst”. Scenen byts och man ser Mobilbets logga stort över den svarta 

bakgrunden. Under står texten ”www.mobilbet.com”. Den vita tunna texten med 

”www.spelberoende.se - åldersgräns 18 år- registrering krävs, gäller bara för nya spelare” 

ligger kvar. Speakerrösten avslutar med att säga” Mobilbet.com”. 

Text: 

Äntligen i Sverige! Mobilbet.com. Spela Sveriges bästa livebetting, odds och casino i 

mobilen. Registrera dig nu och få etthundra kronor gratis. Spela var som helst när som 

helst. Mobilbet.com. 

 

 

 

  



 

Bilaga 2: Mobilbet: reklamfilm sänd i tv under hösten 2016 

Källa: inspelad från Kanal 5 TV, 23 november kl.23:42 

 

Filmen börjar att två stycken människoliknande krockdockor sitter i ett vitt kaklat rum på en 

ljusblå soffa. De håller varsin mobiltelefon och tittar på den. Till vänster uppe i bild står 

texten “ACTION TEST #1” med versaler, varav under visas Mobilbets logga. Till höger om 

dockorna på skärmen finns en pizzakartong. I bakgrunden hör man ett plingande ljud och en 

röst som säger “Betting is on, and ACTION” (samtidigt som en manlig engelsktalande rösten 

hörs i videon, visas en svensk undertext längst ner i mitten av skärmen, genom hela videon). 

Kameran zoomar in på den högra dockan som är klädd i en blå overall. Sedan på dockan till 

vänster som är klädd i liknande overall med beige/grå färg. Dockan till vänster tittar 

fortfarande på sin telefon och säger. “we are rolling, what is your strategy”. Kameran går 

sedan över till dockan till höger som säger “I don't need one, I will use my magic instinct”. 

Fokus går sedan över på dockan till vänster som säger “Stike Merlin, good luck with that”. 

Dockan till höger kommer senare i bild och kameran zoomar in från bröstet och upp. Medan 

han säger “Gooal! I told you soo.. am up to two thousand bucks”. Fokus går sedan över på 

dockan till vänster som säger “ Goal?..” Kameran zoomar in på dockan från bröstkorgen och 

upp. Samtidigt som den fortsätter att säga “Dude, this is tennis”. För att sedan gå över till 

dockan till höger som säger “fifteen noll. I bet they will not turn this around”.  Samtidigt som 

den svenska undertexten visas på skärmen, visas en mycket mindre text i versaler som är svår 

att läsa av “Gäller enbart nya kunder, insättning på 100 kr krävs, insättning + bonus måste 

omsättas 35 gånger på casinospel alternativ odds, 6 gånger i ett kombospel med minst 201 

odds, regler & villkor gäller, åldersgräns 18år, www.spelberoende.se”. (Denna text finns på 

skärmen fram till slutet av klippet). Kameran zoomar nu ut och visar båda dockorna i bild, 

fortfarande sittandes i soffan och tittar på sina mobiltelefoner. Dockan till vänster säger “and 

I bet your elevator doesn't reach the top floor”.  Fokus ändras i bild och nu visas den 

beige/gråa dockan till vänster i bild. Nu är baksidan av dennes huvud till höger i bild 

samtidigt som dockans hand håller i mobiltelefonen i mitten av skärmen. På mobilens skärm 

är Mobilbets app igång och visas i bild. Medans till vänster i bild flyger texten “Bring the 

action” i versaler in samtidigt som en manlig röst säger samma sak, då vardera ord visas 

under varandra i bild. Det är fortfarande samma fokus i bild, men nu visas en svart klappa 

(som används i filmproduktion) i mitten av skärmen som täcker mobilen. På ovan- och 

översidan visas två avlånga smala rektanglar som har färgen svart och grön. I mitten av den 

svarta klappan syns texten “dubblar” med stora versaler. Varav under står “din första 

insättning” och längst ner på klappan finns mobilbets logga. När klappan visas i bild säger en 

mansröst på svenska “På Mobilbet dubblar vi din första insättning”.  



 

 

Text:  

- ACTION TEST #1 

- Betting is on, and ACTION! 

- We are rolling, what is your strategy? 

- I don’t need one, I will use my magic instinct. 

- Strike Merlin, good luck with that. 

- Gooal! I told you soo.. am up to two thousand bucks. 

- Goal?.. 

- Dude this is tennis. 

- Fifteen noll. I bet they will not turn this around.  

- and I bet your elevator doesn’t reach the top floor. 

- Bring the action. 

- På Mobilbet dubblar vi din första insättning. 

 

Text längst ner i reklamen: 

Gäller enbart nya kunder, insättning på 100kr krävs, insättning + bonus måste omsättas 35 

gånger på casinospel alternativ odds, 6 gånger i ett kombospel med minst 201 odds, regler 

& villkor gäller, åldersgräns 18 år. www.spelberoende.se 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 3: Unibet: reklamfilm fälld hos Reklamombudsmannen  

Länk: http://reklamombudsmannen.org/uttalande/unibet-utomhusreklam-och-film 

 

Reklamfilmen växlar mellan olika miljöer och personer, dag och natt, jobb och fritid.  

Den börjar med att visa tre grönklädda personer som väntar på bussen under dagtid. Alla 

personerna har ett avstånd till varandra och tittar ner i sina mobiltelefoner. Två står medans 

en sitter ner i en busskur. I bakgrunden hör man en kvinna som börjar sjunga på en låt 

“Varmt eller kallt”. I nästa scen ser man en kvinna som är ute och går med sin hund. Det är 

mörkt ute och kvinnan bär gröna varma kläder. Hunden bär en grön scarf. Låten fortsätter 

“Vått eller torrt”. Scenen byts till en skogshuggare som sitter på en stubbe och fikar. Han äter 

på en smörgås samtidigt som han tittar ner i sin mobiltelefon. Bredvid mannen står en grön 

termos och bakom skymtar hans arbetsredskap. Låten spelar vidare i bakgrunden “I alla 

väder...” sedan klipps det till en scen utanför en toadörr på vad som verkar vara i en 

sportbar/spelbar. En man går in på toaletten medans en står kvar utanför och väntar. 

Mannen utanför kollar ner i mobil och bakom honom står en man till vänster med ryggen 

mot honom. Alla personer är klädda och väggarna är målade i grönt. På väggarna hänger det 

tavlor med flera olika idrottsstjärnor. På en tavla till vänster i bild syns Glenn Hysén 

tillsammans med en Unibet t-shirt med deras slogan, “Av spelare för spelare” till höger syns 

två tavlor som föreställer Alexander Gustafsson (The Mauler) och Tomas Brolin. Låten 

fortsätter “...vi lever för sport”. Mannen i tidigare scen stod med ryggen vänd, står i nästa 

scen och pratar med en annan man samtidigt som han håller upp sin mobil och personen till 

vänster pekar på hans mobilskärm. Samtidigt sjunger låten “Vi samlas ihop..”. Filmen byter 

sedan miljö och utspelar sig i ett sovrum. Ett par ligger i en säng, kvinnan till vänster tittar på 

sin telefon samtidigt som hon ler. Medan mannen ser ut att titta på tv och äter popcorn. Även 

här förekommer gröna toner i kläder och interiör. Låten fortsätter med “..vi alla tar del”.  

Kameran fokuserar och zoomar sedan in på kvinnan till vänster. Hon tittar upp till höger mot 

sin partner och ler stort. Låttexten fortsätter “hyllar oss alla med kärlek för spel” .  

Scenen byts till en tennisbana, en kvinna sitter på en bänk i mitten av bilden och tittar in i sin 

mobil. Framför henne ser man en person på tennisbanan som skjuter iväg en tennisboll över 

nätet. Kläder och omgivningen går i gröna och vita toner.  

I bakgrunden fortsätter låten med att sjunga “Med matchen igång får man lyckorus”. Sedan 

byts scenen till en publik där en man står i mitten av bilden och håller upp sin mobiltelefon. 

Till vänster i bilden sitter en tjej som tittar på mannens mobil. Deras blick går från mobilen 

till något längre bort utanför bilden. Även här är alla personer klädda i gröna kläder. Låten 

spelar vidare “Spelarna träffas av läktarens...” och fortsätter i nästa scen med ”..ljus. Stäm 

upp i våran sång ” medans man ser Glenn Hysén sitta i en hemmamiljö på en soffa. Denna 



 

miljö har många olika gröna nyanser och det finns bland annat gröna ljus, frukter, gardiner 

och kuddar. Framför honom på soffbordet ligger Aftonbladets Sportblad. Han har sin mobil i 

handen samtidigt som han ler och blickar ut åt vänster. Någon sekund senare ändras hans 

ansiktsuttryck till ett mer sammanbiten. Scenen byts tillbaka till busskuren där tjejen står 

med lutad rygg mot väggen. Hon tittar fortfarande ner i mobilen och ler. Låten fortsätter med 

“Våga satsa”. Scenen byts till ett vitt rum med gröna detaljer. En man sitter till vänster i 

bilden och tittar på sin telefon och ler. Medan en kvinna i bakgrunden läser en tidning. Båda 

personerna bär en grön t-shirt. Mannen nickar och ler samtidigt som han tittar på sin mobil, 

för att sedan rikta sin blick mot kvinnan som ler tillbaka.  

Låten fortsätter med att sjunga “För att vinna, hy..” Scenen byts till en publik miljö där en 

man ser åt höger medans låten fortsätter “..lla alla oss som älskar “. Mannen tar en tugga av 

sin korv och fortsätter att titta ivrigt till höger. Bilden byts tillbaka till mannen och kvinnan i 

publiken och båda tittar fortfarande på hans mobil. Han sneglar vid två tillfällen till höger 

och plötsligt höjer han händerna och båda två jublar. De omfamnar varandra och mannen 

kysser kvinnan på tinningen. Båda ler och mannen höjer sin arm. Låten fortsätter med 

“..spel, måndag, tisdag, onsdag, tor..”. Scenen klipps till tre grönklädda personer som 

träningscyklar. Framför dem finns en tv som sänder fotboll. Mannen i mitten håller en 

mobiltelefon i högra handen och reagerar på något som händer på tv:n. Han rör handen 

hastigt och vid andra tillfället zoomar kameran in på mobilen.”..sdag, fredag, lördag, sön..”. 

Scen efter är vi tillbaka i soffan hos Glenn Hysén. Han reser armarna upp vädret och ser glad 

ut. Låten fortsätter “...dag, känslan är all..”, sedan visas det en rad återblickar från alla de 

föregående scenerna. Alla personerna tittar ner i sina mobiler, nickar och ser nöjda ut. låten 

fortsätter med “..alltid där.”. “Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag..” - sjungs i allsång 

av herrar. Scenen byts och man ser en mobil skarpt i förgrunden. På mobilen visas Unibets 

app. Alla personer ler i en oskarp bakgrund. Låten avslutas med “..lördag, söndag” samtidigt 

som en mans röst säger “Spela på sport, odds, trav och casino i Sverige största spelbutik, 

hos oss hittar du störst utbud och bäst livebetting”. Reklamen avslutas med att visa en text i 

versaler som ligger på gröna brickor. Texten säger i, bricka 1: Spela i, bricka 2: Sveriges 

största spelbutik bricka 3: med störst utbud bricka 4: och bäst livebetting! bricka 5: vi delar 

ut bricka 6: 44 miljoner bricka 7:  i casinot bricka 8: varje dag!. Under texten visas Unibets 

logga samt deras slogan “Av spelare, för spelare”. Allra längst ner i bild ser vi med små 

bokstäver “Åldersgräns 18, www.spelinstitutet.se”.  

  



 

Text Unibet  

Låttext: 

Varmt eller kallt 

Vått eller torrt 

I alla väder vi lever för sport 

Vi samlas ihop, alla tar del 

Hyllar oss alla med kärlek för spel 

Med matchen igång får man lyckorus 

Spelarna träffas av läktarens ljus 

Stäm upp i våran sång 

Våga satsa för att vinna 

Hylla alla oss som älskar spel 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag 

Känslan är alltid där 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag 

 

Informerade sluttext:  

Spela på sport, odds, trav och casino i Sverige största spelbutik, hos oss hittar du störst 

utbud och bäst livebetting.   



 

Bilaga 4: Unibet: reklamfilm sänd i tv under hösten 2016 

Länk: 

https://www.youtube.com/watch?v=nIZmhAoJPgs&list=PLiN3Cxht5JDWTCJgrCHhC3qWY

o1tgcHwg&index=22 

 

Reklamfilmen inleds med att man ser en enarmad bandit med Unibets logga på. Maskinen är 

vit med gröna detaljer. Mitt på spelautomaten finns det ett mynthåll. Bakgrunden har olika 

nyanser i grönt men även vit marmor. Plötsligt kommer en arm in från vänster i bild. Armen 

är klädd i en ljus skjorta och ser ut att komma från en man. I handen finns ett guldmynt. 

Myntet stoppas in i maskinen och armen drar i spaken på den enarmade banditen. En manlig 

speakerröst säger ”När du ska spela på casino finns det många bra anledningar att välja 

Unibet”. Myntet flyger ut ur högersidan på maskinen och börjar rulla längst en vit list. Myntet 

rullar in i ett snurrande hjul som har flera olika flikar med texterna ”flest, exklusiva, spel”. 

Myntet åker in i fliken exklusiva och rullar sedan vidare ner i banan. Speakerrösten säger 

”För det första har vi flest exklusiva spel på den svenska marknaden. På..” I nästa klipp ser 

man hur myntet åker vidare i banan och en mobil, iPad och dator sitter så att myntet studsar 

mot dessa. När myntet nuddar så sätts skärmarna på och visar Unibets logga. Rösten berättar 

vidare ”…alla plattformar. För det andra finns det över 600 spel…”  Myntet rullar vidare ut 

ur bild och i nästa scen åker den fram och tillbaka längst banan som de följer. Speakerrösten 

fortsätter ”…som ger dig en unik möjlighet att hitta dom spel du gillar bäst”. Bilden byts och 

man ser myntet rulla in från vänster och sedan stanna i ett stopp. Nedanför stoppet ser man 

tre luckor som öppnas och 97% kommer fram när texten är framme släpps myntet ner och 

börjar rulla igen. Den manliga rösten säger ” Dessutom ger vi hela 97 procent av 

intäkterna...”. I Nästa scen ser man hur myntet rullar vidare och två plaströr med mynt i syns 

i bild. Under det ena röret står det ”UNIBET” med en plastbehållare. Det innehåller minst 

mynt. Det andra röret innehåller mycket mer mynt och under det står det ”SPELARE” och en 

plastbehållare. Myntet kommer rullandes och åker på någon form av spärr som gör att 

mynten från rören åker ner och lägger sig i plastbehållare med texterna. Behållaren som det 

står ”SPELARE” under blir så full av alla mynten att de åker över kanten. Myntet som åker på 

banan rullar vidare ur bild. Speakerrösten ”…tillbaka till våra spelare som vinster”. Det är 

därför som många väljer…”. Scenen byts och myntet rullar och studsar ner mellan två piggar 

och fortsätter sedan ner på banan. Rösten fortsätter ”…att spela på Unibets…”. Scenen bytes 

igen och man ser hur myntet rullar fram och tillbaka på olika delar som tillhör bana. 

Speakerrösten ”…casino. Prova du också”. Bilden klipps igen och man ser hur myntet 

kommer in från vänster i bild. Ovanför banan är bakgrunden grön och under banan är den i 

vit marmor. På marmorn ser man Unibets logga i gröna bollar som har ett ljussken bakom 



 

sig. Varje boll innehåller en bokstav från loggan och bokstäverna lutar alla lite snett åt 

vänster. Under står Unibets slogan ”Av spelare, för spelare”. Längst ner i bild ser man en liten 

tunn text där det står ”Åldersgräns 18+, Regler och villkor gäller, www.stodlinjen.se”. Myntet 

åker ner i ett hål i banan och studsar på de gröna bollarna som innehåller bokstäverna för 

Unibet. För varje studs åker bokstäverna fram och tillbaka tills de blir raka. Samma arm som 

satte igång den enarmade banditen kommer nu in från höger sida i bild och fångar myntet 

när den studsat klart på loggan. Handen sluts runt myntet och armen dras sedan ut ur bilden. 

Samtidigt säger den manliga rösten ”På unibet.com. Unibet. Av spelare, för spelare.” 

 

Text: 

När du ska spela på casino finns det många bra anledningar att välja Unibet. För det första 

har vi flest exklusiva spel på den svenska marknaden. På alla plattformar. För det andra 

finns det över 600 spel som ger dig en unik möjlighet att hitta dom spel du gillar bäst. 

Dessutom ger vi hela 97 procent av intäkterna tillbaka till våra spelare som vinster. Det är 

därför som många väljer att spela på Unibets casino. Prova du också! På unibet.com. 

Unibet. Av spelare, för spelare. 

 

 

 

 

http://www.stodlinjen.se/


 

Bilaga 5 Analysschema utifrån sexstegsmodellen  

Nedan presenteras de frågor som ställts till materialet för att kunna genomföra den retoriska 

analysen. Frågorna utgår från Karlbergs & Mrals sexstegsmodell (Renberg, 2007).  

 

Del ett: Kontext 

• Publiken: Hur uppfattas mottagarens status? Vilken roll och funktion har mottagaren? 

Är framställningen av retoriken medveten/omedveten?    

  

• Genre: Vad finns det för retoriskt genremönster (argumenterande, underhållande, 

informerande tal)? Vad finns det för relation till genre i reklamfilmen? 

  

• Retoriska situationen: Vilka yttre villkor påverkar kommunikationssituationen och på vilket 

sätt? 

 

• Retoriska problemet: Finns det några motsättningar som utgör det retoriska utspelets 

energicentrum? Har skribenten utgått från grundläggande förutsättningar för att budskapet 

ska nås fram på bästa sätt? Förekommer det något retoriskt problem/motsättningar som gör 

det svårt att få ut budskapet? Använder företaget sig av övertygelsestrategier, stilar, 

argumentation och hur framförs det? 

  

• Talaren & författaren: Hur fokuserar sändaren på budskapet, relation till publik, självbild? 

Vilken effekt får dessa faktorer på kommunikationen? 

  

Del två: Disposition 

Kompositionsmodellen 

• Följer reklamfilmen kompositionsmodellen? Förekommer det någon avvikelse i 

användningen av kompositionsmodellen i reklamfilmen? Varför och vad beror det på? Hur 

påverkar detta syftet och sammanhanget?: 

Inledning & Bakgrund 

Tes 

Argumentation 

a) Det tyngst vägande argument som leder argumentet 

b) Det svagaste argumentet 

c) Tydliga motargument 

d) Känslomässigt laddat argument 

Avslutning 



 

Del tre: Argumentationsmedel  

Delen fokuserar på vilka grundläggande strategier som används för att påverka mottagaren: 

ethos, pathos & logos.  

  

• Ethos: På vilket sätt påverkar talarens karaktär talets trovärdighet? Vet man vem talaren 

är? Får man förtroende för talaren? Vilka knep använder sig talaren av för att skapa en 

relation (exempelvis smicker, respekt)? Har syftet anpassats utefter mottagaren och i så fall 

på vilket sätt? 

  

• Pathos: Spelar sändaren på mottagarens känslor och vilken sinnesstämning vill de att 

mottagaren ska få? 

  

• Logos: Förekommer det logiska argument? Vilka “sanningar” presenteras? Vilken ren fakta 

presenteras för att stödja argumenten? Hur framställs verklighetsbilden och är den 

övertygande eller inte? Hur ser resonemanget och logiken ut i argumenten? 

  

Del fyra: Argumentation 

• Tesen: Uttalas tesen? Är tesen tydlig? På vilket sätt framstår tesen för att styra mottagaren? 

Vad förekommer det för överteser och underteser? 

 

• Argumenten: Vilka argument stödjer tesen? I vilken ordning presenteras argumenten? 

Finns det något huvudargument eller stödargument? Vilken koppling har tesen till 

argumentet? Finns det motargument? Finns det relevans och en hållbarhet i argumentet? 

Överensstämmer argumentet med hur verkligheten uppfattas och hur bevisföringen 

presenteras? Relateras argumentens styrka till den valda mottagaren? 

  

• Logosargument: Är argumentet som ges rimligt/sant? Vilken ren fakta presenteras som 

argument? Finns det premisser och underpremisser? Finns det en induktiv argumentation 

som har en tydlig koppling till verkligheten? Förekommer det analogier/jämförelser i 

samband med den induktiva argumentationen? 

  

• Ethosargument: På vilket sätt använder sändaren sig av ethosargument för att skapa ett 

förtroende hos mottagaren? Väljer sändaren att hänvisa till sin auktoritet? Används några 

ethosargument (ordspråk för att dölja någon svag formulering) för att tydligt skapa ett 

förtroende till mottagaren? 



 

• Pathosargument: Hur använder sig sändaren av pathosargument för att aktivera 

mottagarens känslor? Vilka argument används för att få mottagaren till att undvika 

förnuftiga skäl? 

Del fem: Stil   

• Vilken stilnivå används: lågstil, mellanstil eller högstil? 

  

• Vilka stilfigurer används? Vilken retorisk verkan har stilfigurerna i det aktuella fallet och 

hur kopplas de samman med textens eller talets syfte? 

  

Framförande 

• Används det några yttre hjälpmedel som exempel teknik? 

• Vilka faktorer i framförandet stärker eller försvagar talaren ethos? 

• Vilka faktorer stärker eller försvagar logos? 

• Vilka faktorer stärker eller motverkar pathos? 

 

Del sex: Att presentera en retorikanalys 

• Vad går reklamfilmen ut på? 

• Vad är poängen med reklamfilmen? 

• Vad var det som tilltalade eller störde mig som tittare/lyssnare? 

 


