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I denna kvalitativa studie studeras och analyseras två reklamfilmer utifrån en 

kombination av en retorisk och semiotisk analysmetod. Det teoretiska ramverk 

som studien bygger på innefattar retorik och semiotik. Utöver det grundar sig 

studien även i teorier kring färg, kläders sociala status, identitet och konsumtion, 

lyx och livsstil. Det undersökta materialet är en reklamfilm från det statligt ägda 

och kontrollerade bolaget AB Svenska Spel och en reklamfilm från det 

kommersiella spelbolaget Maria Casino.  

 

Undersökningen granskar hur spelbolagen argumenterar i sin TV-reklam. 

Studien avser att undersöka hur retorik och semiotik används för att övertyga 

och förstärka reklam samt att jämföra de olika bolagen emellan.  Studiens syfte 

är att öka kunskapen kring hur statliga och kommersiella spelbolag 

argumenterar i sin marknadsföring. Eftersom Svenska Spel kontrolleras av 

statliga instanser finns det en relevans i att undersöka om argumentationen som 

förs skiljer sig mellan ett statligt styrt spelbolag gentemot ett kommersiellt 

oreglerat bolag.  

 

Av studiens analys kan det avläsas att både Svenska Spel och Maria Casino 

tillämpar retorik för att övertyga, däremot framgår det att de använder sig av 

olika typer av retorik. Även inslagen tecken, färg och ljud hjälper till att förstärka 

de analyserade reklamfilmernas intryck. Övertalningsmetoderna som används i 

de båda reklamfilmerna bygger bland annat på att visa upp en bild av att spel 

kan generera bättre livskvalitet. Reklamfilmerna tilltalar mottagarna genom en 

lyxig livsstil och förmedlar en bild av ett bättre liv som kan uppnås genom spel. 

 

De viktigaste slutsatserna i denna undersökning är att de båda reklamfilmerna visar en 

bild av att spelande och vinster av stora summor pengar kan ge fördelar i livet och 

generera en bättre livssituation. Dessutom framgår det att varken Maria Casino eller 

Keno visar baksidorna som spel kan leda till i de analyserade reklamfilmerna.   
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The gambling market in Sweden is divided in two parts. It consists of one part that is 

controlled by the Swedish government and one commercial part that is not regulated by 

the government. 

 

 This qualitative study analyzes two commercials based on a combination of rhetorical and 

semiotic analysis.The study examines how the state-owned company AB Svenska Spel and 

the commercial gaming company Maria Casino construct their TV advertising. This paper 

examines how rhetoric and semiotics are used to persuade and reinforce in advertising. 

This study consists of one commercial from Svenska Spel and one commercial from Maria 

Casino. Since the Swedish government controls the Swedish gambling market there is a 

relevance to examine if there are any differences in how the two companies construct their 

commercials. 

  

The conclusion reveilles that both Svenska Spel and Maria Casino uses rhetoric and 

semiotics as a strategy to convince and persuade in their marketing. The main conclusion 

of the study is that both Svenska Spel and Maria Casino appeal to their audience by 

showing that gambling can result in a better luxurious lifestyle that can be reached through 

gambling. 
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1 Inledning 
 

Spelmarknaden i Sverige består av två delar. Den utgörs av en del som är statligt styrd och en 

kommersiell del som består av utländska spelbolag som är verksamma i Sverige. Den statliga 

spelmarknaden har i dagsläget stor konkurrens av kommersiella spelbolag (Svenska Spel, 

u.å.). Till skillnad mot statliga spelbolag regleras inte de kommersiella bolagen av statliga 

instanser.  

 

Spelbolagen lägger årligen miljarder på sin marknadsföring av spel i Sverige. Statligt ägda 

spelbolag lade under 2014 ca 1,1 miljarder på sin marknadsföring, medan de utlandsbaserade 

spelbolagen spenderade ca 2,6 miljarder (Socialdepartementet, 2015). Enligt 

Folkhälsomyndigheten räknas spelberoende som ett folkhälsoproblem och debatten kring 

spel och spelande är kontroversiell. Många tar upp de etiska aspekterna kring spel. Binde 

(2005) ifrågasätter bland annat om spelreklam överhuvudtaget är berättigad med tanke på 

de konsekvenser som spel kan medföra. 

 

I vår kvalitativa studie kommer vi att undersöka hur det statliga bolaget AB Svenska Spel och 

det kommersiella företaget Maria Casino konstruerar sin TV-reklam. Analysen består av en 

reklamfilm från ett statligt styrt spelbolag och en reklamfilm från ett utländskt spelbolag som 

är verksamt i Sverige. Eftersom de statliga spelbolagen är reglerade borde de lägga mer vikt 

på ansvarfull marknadsföring. Vi finner därför en relevans i att jämföra de olika bolagen 

emellan, för att se om det finns skillnader i argumentationen hos ett statligt reglerat 

spelbolag gentemot ett kommersiellt oreglerat bolag. Vi har för avsikt att undersöka hur 

retorik används i reklamfilmerna. Att använda retoriska redskap kan förstärka 

argumentationen i reklam. Tecken, färg och ljud är även komponenter som kan förstärka 

intrycket av en reklam (Bergström, 2010). Vi ser därför även en relevans i att undersöka om 

dessa inslag används som hjälpmedel i argumentationen i våra utvalda reklamfilmer.   
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1.1 Uppsatsens disposition 
 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel. Här 

presenteras bland annat bakgrundsinformation om online-spel och även kortare 

genomgångar av de organisationer som vi har valt att undersöka. Sedan följer ett avsnitt med 

tidigare forskning som ger en inblick i det studerade området. Efter det presenteras de 

teorier som är utgångspunkterna i studien. Därefter redovisas metod och material. Här 

kommer även en kort sammanfattning av de utvalda reklamfilmernas uppbyggnad. Därefter 

följer analysen som tar avstamp i teorierna. Efterföljande kapitel presenterar slutsats och 

diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom området.  
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2 Syfte och mål 
 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen kring hur statliga och kommersiella spelbolag 

argumenterar i sin marknadsföring. Detta gör vi genom att jämföra en reklamfilm från ett 

statligt reglerat spelbolag med en reklamfilm från ett kommersiellt utlandsbaserat bolag, för 

att se om det finns skillnader i hur bolagen retoriskt argumenterar i de utvalda 

reklamfilmerna. I uppsatsen undersöks även hur tecken, färg och ljud används som 

hjälpmedel i argumentationen.  

 

2.1 Problemformulering 
 
Idag utgör kommersiella utländska aktörer 21 procent av den svenska spelmarknaden. 

Endast Svenska Spel utgör i dagsläget en större del (37 procent) av den totala svenska 

spelmarknaden (Lotteriinspektionen, 2015). Svenska Spel är ett statligt bolag som 

kontrolleras av statliga instanser som t.ex. Lotteriinspektionen och Folkhälsomyndigheten. 

Deras uppdrag är att se över att de statliga spelbolagen har spel i kontrollerade former samt 

bedriver en sund och säker spelmarknad. Den utländska kommersiella spelmarknaden har 

inte samma uppdrag och regleringar som de statliga bolagen (Socialdepartementet, 2015). 

Eftersom de statliga spelbolagen är reglerade borde de lägga mer vikt på ansvarfull 

marknadsföring än de oreglerade kommersiella spelbolagen. Därför finns det en relevans i att 

jämföra de olika bolagen emellan, för att se om det finns skillnader i de utvalda 

reklamfilmerna och undersöka hur bolagen använder retorik för att argumentera och 

övertyga.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten är spelberoende ett folkhälsoproblem. Fyra procent av Sveriges 

befolkning i åldrarna 16-84 år har problem med sitt spelande. Männen står för tre procent 

och kvinnorna för en procent. Spelproblem är dessutom vanligt bland unga. 

Folkhälsomyndigheten redovisar att var tionde man i åldern 16-29 år har problem med sitt 

spelande (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Samtidigt lägger spelbolagen miljarder på sin marknadsföring av spel. Statligt ägda spelbolag 

lade under 2014 ca 1,1 miljarder på sin marknadsföring, medan de utlandsbaserade 

spelbolagen spenderade ca 2,6 miljarder (Lotteriinspektionen, 2015). Att använda retoriska 

redskap kan förstärka argumentationen i reklam. Tecken, färg, ljud är även komponenter 

som kan förstärka intrycket av en reklam (Bergström, 2010). Av den anledningen finns det en 

relevans att undersöka hur retorik används för att argumentera i de utvalda spelreklamerna.  
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2.2 Frågeställningar 
 

- Vilka likheter och skillnader finns i reklamfilmen från det statliga bolaget Svenska 

Spel gentemot reklamfilmen från det kommersiella spelbolaget Maria Casino?  

 

- Hur används de retoriska hjälpmedlen ethos, pathos och logos i reklamfilmerna? 

 

- Hur använder företagen tecken, färg och ljud i sin argumentation i reklamfilmerna? 
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3 Bakgrund 

3.1 Organisationer 
 
Nedan följer en introduktion till de organisationer som står bakom de analyserade 

reklamfilmerna. 

3.1.1 Maria Casino  
 
Maria Casino är ett online-casino som distribuerar onlinespel som casino, spelautomater, 

blackjack, mm. (Maria Casino, 2016). Maria Casino ägs av Unibet som grundades 1997 och är 

ett av de största online-spelbolagen i Europa. Unibet och dess olika dotterbolag finns 

baserade på Malta och har 14,1 miljoner spelare världen över. Unibet Group plc finns även 

noterat på Stockholmsbörsen (Unibet, 2016). 

3.1.2 Svenska Spel  
 

AB Svenska Spel är ett statligt bolag, med huvudkontor i Visby, som bedriver reglerad 

spelverksamhet i Sverige. Bolaget bildades år 1997, då Tipstjänst och Penninglotteriet slogs 

samman. Verksamheten innefattar olika varumärken som Keno, Triss och Oddset. Svenska 

Spel bedriver spelverksamhet på bl.a. sport, nummerspel och nätpoker. Svenska Spel fick 

tillstånd att bedriva poker på nätet och mobil år 2005. Via dotterbolaget Casino Cosmopol, 

som startade sin verksamhet 2001, bedriver Svenska Spel fyra kasinon i Sverige. Dessa är 

belagda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. På Svenska Spels kasinon har gästerna 

tillgång till olika bordsspel som Roulette, Black Jack och poker. Svenska Spel har runt 1700 

anställda och under deras kasinoverksamhet finns ca 1500 anställda (Svenska Spel, 2016). 

3.1.2.1 Svenska Spels riktlinjer 
 
Svenska Spels riktlinjer innefattar bland annat åldersgräns på spel, att återförsäljare ska vara 

utbildade och att konsumenter ska kunna ha en god översikt över sitt spelande. Svenska Spel 

beskriver sina riktlinjer kring spelansvar på följande vis:  

 
Vårt samhällsuppdrag innebär att vi försöker förhindra att enskilda personer 

får spelproblem. Vi strävar efter att erbjuda trygga spelmiljöer och vi 

informerar om riskerna och baksidorna med spel. Ett aktivt spelansvar innebär 

också att välja bort aggressiva försäljningsformer. Exempelvis lockar vi inte 

kunder med erbjudanden som ”ta tre, betala för två” eller bonusar. Vi har heller 

inga ”guldkunder”. (Svenska Spel, u.å) 
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3.2 Spel genom åren 
 
Att spela om pengar har länge varit en omdiskuterad fråga. I mitten av 1800-talet rådde en 

restriktiv ton kring spel i Sverige. Men i mitten på 1900-talet började spelrestriktionerna att 

lätta. Runt 1923 tilläts vadhållning på hästar. Stryktipset blev lagligt 1934 och 

Penninglotteriet började med regelbundna lagliga utlottningar 1939. Innan 1980-talet var 

marknadsföring av spel mycket begränsad. Men i samband med att Lotto lanserades 1980 

började även spelreklam att synas i större utsträckning i Sverige. Reklam kring spel har 

sedan dess ökat genom åren (Binde, 2005). Den svenska spelmarknaden har på senare år fått 

konkurrens av den internationella spelmarknaden, vilket har lett till att reklam för spel har 

ökat (Socialdepartementet, 2015). 

 

3.3 Den svenska spelmarknaden 
 
I Sverige regleras allt spel om pengar via staten. Det krävs tillstånd för att få arrangera spel i 

Sverige och dessa tillstånd ges ut av regeringen via koncessionsbeslut. Svenska Spel och ATG 

är de största aktörerna på den svenska spelmonopol-marknaden. Lotteriinspektionen är den 

tillsynsmyndighet som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig och säker. 

Lotteriinspektionen strävar efter en spelmarknad under kontrollerade former. De arbetar 

också för att minska illegalt spelande i Sverige och har ett omfattande ansvar att kontrollera 

spel- och lotteriverksamheten i Sverige (Lotteriinspektion, 2015).  

 

 Lotteriinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på spel- och 

lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera 

regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska 

spelmarknaden. (Regleringsbrev, 2015) 

 

3.4 Utländska aktörer 
 
Aktörer utan svenskt tillstånd står för 21 procent av den svenska spelmarknaden. Trots att 

det finns regleringar tar sig utländska aktörer in på den svenska spelmarknaden via internet 

och kringgår delar av den svenska lagen genom att basera sina kontor utomlands. Den 

hastiga digitala utvecklingen är en av anledningarna till att utländska bolag har kunnat 

kringgå svensk lagstiftning (Lotteriinspektionen, 2015). 

 

Den 25:e mars 2015 godkände riksdagen propositionen att påbörja en statlig utredning om 

möjligheterna att skapa ett licenssystem för att kontrollera spel i Sverige. Om detta 

licenssystem skulle införas måste utländska aktörer söka tillstånd för att få erbjuda spel i 
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Sverige (Folkhälsomyndigheten, u.å). Licenssystemet skulle också kräva att de utländska 

bolagen följer de riktlinjer som finns i Sverige kring spel och spelansvar. Syftet med 

licenssystemet är att kunna erbjuda spel i Sverige under kontrollerade former och motarbeta 

de negativa konsekvenser som spel kan medföra (Regeringen, 2015). 

 

3.5 Spelberoende 
 
Att ha ett spelberoende innebär att en människa har svårt att hantera och kontrollera sitt 

spelande. Detta spelande kan leda till negativa konsekvenser för den spelberoendes ekonomi, 

relationer och arbete. Spelberoendet är ett psykiatriskt tillstånd som liknas vid alkohol och 

narkotikaberoende (Vårdguiden 1177, u.å). 

 

Spelandet bidrar ofta med en kick, och den som är problemspelare har ofta svårt att sluta 

spela. Många gånger använder en spelberoende spel för att dämpa ångest. Problemspelaren 

lånar ofta pengar för att finansiera sitt spelande, och ofta förekommer lögner för att skyla 

spelandet. Problemspelare tror även ofta att mer spel kan lösa pengaskulder. Om man har 

problem med sitt spelande kan man kontakta Stödlinjen för spelberoende. En vanlig 

behandling för spelberoende är kognitiv beteendeterapi. Det finns även behandlingshem för 

spelberoende. Dessa behandlingshem har inte utvärderats och därför kan inte resultaten av 

dessa påvisas (Vårdguiden 1177, u.å). 

3.6 Spellagar och marknadsföring av spel i Sverige 
 
Spel i Sverige styrs av tre lagar: lotterilagen, kasinolagen och lagen om anordnade av visst 

automatspel. Lagarna innefattar bland annat paragrafer kring åldersgränser för spel om 

pengar och spel på kasinon (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

  

Spel-lagarna reglerar dock inte marknadsföringen av spel i Sverige. Marknadsföringen av 

spel i Sverige styrs av marknadsföringslagen. Det är den lagen som all reklam i Sverige ska 

förhålla sig till. Marknadsföringslagen tar inte upp några specifika förhållningssätt till 

marknadsföringsföring av spel. Däremot tar den upp generella lagar och förhållningssätt 

kring hur marknadsföring får går till. Marknadsföringslagen säger bland annat att reklam 

inte får ge vilseledande föreställningar eller utelämna väsentlig information i sin 

marknadsföring (Marknadsföringslagen [MFL], SFS 2008:486).   
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3.7 Reklamfilmer 
 
Nedan följer en kortfattad genomgång av de analyserade reklamfilmerna. 
 

3.7.1 Maria Casino – Meet the New Maria 
 

Reklamfilmen inleds med en vy över en storstadssiluett med höghus. Fokus i vyn ligger på en 

takvåning med panoramafönster ut mot en storstad. Nästa filmsekvens är filmad inne i 

lägenheten där en kvinna med rött hår står centrerad. I bakgrunden syns återigen storstad-

siluetten genom panoramafönstren. Kvinnan rör sig sakta mot kameran samtidigt som hon 

berättar om Maria Casino. Kvinnan demonstrerar ett hologram. Strax därefter sker en in-

zoomning på hologrammets skärm och kvinnans händer, där hon likt en touchscreen 

manövrerar innehållet på hologrammet. I nästa sekvens zoomas bilden ut och kvinnan syns 

åter i bild. Reklamen avslutas med att kvinnan säger “Meet the new me, at Maria Casino” 

med ett leende och företagets logotyp syns i hologrammet. 

 

3.7.2 Keno – Bilen 
 

Filmen inleds med en mobiltelefonskärm i fokus. Mobiltelefonens skärm visar Kenos logotyp. 

Mobiltelefonens användare swipar höger och Kenos spelbricka visas på mobilskärmen. 

Därefter visas mobilägaren, som är en kvinna. Kvinnan sitter i en bil. Vädret på utsidan är 

grått och regnigt. Kvinnan säger “Du, tänk om vi vinner 15 miljoner ikväll” och vänder sin 

blick från mobiltelefonen till förarsätet. Kameran riktas nu mot mannen i förarsätet, som 

svarar “Som om det skulle göra livet helt oproblematiskt?”. I nästa sekvens visas texten 

“Problem du kan få som miljonär” i ett rött typsnitt mot en gul bakgrund. Därefter följer 

flertalet korta scener med kvinnan och mannen från bilen, som alla bygger på konceptet 

“problem du kan få som miljonär”. I den första scenen befinner de sig på en solig sandstrand. 

Mannen tar sig för pannan och faller ner på knä i sanden av upptäckten att han har glömt 

sina badbyxor på hotellrummet. Nästa scen utspelar sig uppe på en bergstopp där mannen 

suckar uppgivet när han inser att det inte finns någon täckning. Därefter följer ytterligare sex 

scener där kvinnan och mannen bland annat “klagar” på saltvatten-hår, slalomhjälm-frisyr 

och klibbig massageolja. Reklamfilmen avslutas med en siluett av Inka-stad tillsammans med 

texten “Det är inte lätt att vara rik”. 
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4 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel går vi igenom tidigare forskning och tidigare studier om reklamuppbyggnad 
samt spelreklam. 
 

4.1 Reklamuppbyggnad 
 

4.1.1 Igenkänning i reklam  
 
I en artikel diskuterar Romaniuk (2009) olika tekniker som används inom TV-reklam. En 

taktik som är vanligt förekommande är att visa avsändaren/varumärket tidigt i en reklamfilm 

för att skapa igenkänning. Varumärket exponeras ofta fler än en gång för att påminna 

mottagaren om vem avsändaren är. Detta görs ofta via bilder eller genom att namnet på 

varumärket omnämns. På så vis skapas en förståelse hos mottagaren kring vem avsändaren 

är och sannolikheten att mottagaren kommer ihåg varumärket ökar. 

 

4.1.2 Visuell retorik i reklam 
 
McQuarrie och Mick (1999) har gjort en studie för att se om det finns skillnader på hur 

människor tar till sig reklam beroende på vilka visuella inslag som finns med. De visade först 

en reklamfilm för en grupp människor. Sedan visade de samma reklamfilm för en annan 

grupp, men tog då bort tre stycken visuella element. Studien visade att den grupp som fick se 

reklamen med de visuella delarna hade en mer positiv attityd till reklamen. McQuarrie och 

Mick visar även i sin studie att färg och form har en stor inverkan på det visuella mottagandet 

av reklamen. 

 

4.1.3 Musik i TV-reklam 
 
Hung (2000) skriver i Journal of Advertising att musik ofta används som en effektiv 

komponent i TV-reklam. Hon menar att det finns två viktiga semiotiska aspekter när 

mottagarna läser in reklam. Dessa aspekter är budskapsbaserade och icke budskapsbaserade. 

Budskapsbaserade aspekter innefattar exempelvis argument och motargument som används 

i reklamen, medan det finns icke budskapsbaserade semiotiska aspekter som exempelvis 

humor och musik. Här tar hon specifikt upp musik som en avgörande del i reklamens 

narrativa uppbyggnad och dess semiotiska uttryck. Hung skriver även att musik är ett 

element som tillsammans med andra komponenter kan framkalla god kommunikativ 

mening. Om bakgrundsmusik exempelvis kombineras med en dialog skapas en bra relation 

av visuella element som i sin tur förstärker reklamens slagkraft. 
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I en studie undersöker Gorn (1982) hur musik kan påverka mottagares preferenser kring en 

produkt eller ett varumärke. Många gånger exponeras människor för reklam när de inte har 

någon köplust. Då kan musik i reklamen medföra en positiv eller negativ inverkan på vilken 

attityd människor får till reklamen. Positiv inverkan om de gillar musiken och negativ om de 

ogillar musiken. I studien visar att musik har en effekt på vilken attityd människor får kring 

en produkt eller ett varumärke. Reklamer som levererar en positiv känsla genom musik kan 

ofta kopplas ihop med positiv attityd kring en produkt eller ett varumärke. Musikens förmåga 

att inverka sker både medvetet och omedvetet hos mottagarna. 

 

4.1.4 Humor i TV-reklam 
 
I en studie sammanfattar Weinberger och Gulas (1992) forskning kring hur humorinslag 

påverkar TV-reklam. I artikeln framgår en rad studier som pekar mot att humor kan gynna 

reklamen, om den används i rätt dos. Studien tar även upp att humorinslag i reklam drar till 

sig mottagarnas uppmärksamhet. Weinberger och Gulas refererar i sin artikel till en tidigare 

studie som visar att 94 procent av de nämnda annonsörerna i studien ser humor som ett 

effektivt sätt att väcka uppmärksamhet hos mottagarna. I slutsatsen framgår det även att 

humor kan öka mottagarnas positiva uppfattning av reklamen. Dock poängterar författarna 

att vad som anses som humoristiskt kan skilja människor emellan beroende på etnisk 

bakgrund, kön, åldersgrupp etc. I en annan studie av Weinberger (2015) framkommer det att 

användandet av humor i reklam har ökat markant det senaste seklet. Faktum är att 

förekomsten av humor i samband med reklam har tredubblats de senaste 100 åren. Den 

vanligast förekommande formen av humor i reklam är någon form av ordlek. 

 

4.1.5 Färg och marknadsföring 
 

Företag använder ofta färg som en del av sin marknadsföringstaktik. Trots detta är 

forskningen kring färg och marknadsföring begränsad. En av anledningarna till detta är att 

färg ett kontroversiellt område. Olika individer kan exempelvis ha skilda färgpreferenser. 

Dessa preferenser styrs bland annat av ålder, kultur och kön (Singh, 2006). 

 

I en studie av Labrecque och Milne (2011) undersöker de hur färg kan skapa varseblivning 

kring ett varumärke. I studien skapades olika logotyper tillsammans med en grafiker som 

sedan studenter fick bedöma och förklara varför de föredrog vissa logotyper före andra. 

Studien visade att det finns anledning att försöka förstå inflytandet av färg för att nå ut till 

kunder och att färg kan kopplas till hur människor känner för ett varumärke. Färg kan också 

bidra med att skapa den bild eller den personlighet som företag vill kommunicera ut.  
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Genom att använda färg kan företag skapa en visuell identitet som genererar igenkänning. 

Coca Cola är ett klassiskt exempel på ett företag som använt färgen röd för att skapa identitet. 

Genom att använda en specifik färg tillsammans med en logotyp skapas associationer i 

hjärnan, som gör att färgen kopplas samman med varumärket. Färg och hur den uppfattas 

sker dock delvis på ett personligt plan, vilket innebär att det är svårt att mäta vilken påverkan 

färg faktiskt har på mottagare (Labreccque & Milne, 2011).  

 

4.1.6 Känslor i och av reklam 
 
The Power of Feelings in Understanding Advertising Effects är en studie om reklameffekter 

och dess relevans inom marknadsföring. Avhandlingen grundar sig på två studier som båda 

undersöker om känslor uppstår när människor ser TV-reklam. Studien innefattar två 

testgrupper som båda fick ta del av olika reklaminslag. Den ena gruppen hade i förväg blivit 

informerad om vad för typ av studie som genomfördes och fick dessutom i förväg berätta 

vilken inställning de hade till företaget som stod bakom reklamen. Den andra gruppen blev 

inte informerad om studiens syfte, utan fick information om att reklamfilmerna var en del av 

ny serie som hade produktplaceringar. Deltagarna fick bedöma reklamfilmerna och även 

delge om vilka känslor som dykt upp i samband med inslagen. Studien visade att känslor är 

relevanta i förhållande till hur människor uppfattar och tar in reklam. Undersökningen 

konstaterade även att negativa och positiva känslor har stor betydelse för hur effektiv reklam 

är (Edell & Burke, 1987). 

 

4.2 Spelreklam 
 

4.2.1 Spelreklam och etik 
 
Studier visar att spelreklam ofta är uppbyggd på ett sätt där sändaren förmedlar en bild som 

säljer hopp och drömmar till mottagarna. Detta kan innefatta hopp om att vinna stora 

summor pengar eller drömmar om materiell lycka. Samtidigt som reklamen anspelar på 

hopp och drömmar är även just drömmen och hoppet en grundläggande anledning till att 

många spelar. Eftersom att spelbolag i sin marknadsföring spelar på människors hopp och 

drömmar, i kombination med de hälsorisker som spel kan medföra, blir spelreklam en etisk 

och moralisk fråga där forskning menar att spelbolagen har ett ansvar i frågan (Black & 

Ramsay, 2003).  

 

Black & Ramsay (2003) diskuterar bland annat att spelbolag har ett socialt ansvar i sin 

marknadsföring. Detta ansvar innefattar bland annat att spelreklam bör vara ansvarsfull och 
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inte uppmuntra överdrivet spelande. Marknadsföringen bör inte heller vara missvisande eller 

vilseledande. De argumenterar även för att spelreklam inte bör vara riktad till minderåriga.  

 

Även om spelbolagen tar sitt sociala ansvar i sin marknadsföring är det svårt att mäta 

spelreklamers faktiska påverkan på mottagarna. Binde (2014) har i en rapport sammanställt 

ett trettiotal internationella studier kring spelreklam och dess påverkan. I rapporten framgår 

det att det är svårt att mäta hur spelreklam direkt och indirekt kan påverka och bidra till 

spelproblem. I slutsatsen framgår det dock att det går att forska kring vilken form av 

marknadsföring som är olämplig och vilka samhällsgrupper som kan påverkas negativt av 

spelreklam.  

 

4.2.2 Reglering av spelbolags marknadsföring 
 
Funke (2015) skriver i sin avhandling om reglering kring TV-reklam och näringslivets ansvar 

i frågan. Studien pågick mellan 1950-1971, då det fanns få statliga regleringar av reklam i 

Sverige. I avhandlingen tas spelreklam upp som ett särskilt omdiskuterat reklam-område, 

där staten gick in och aviserade hårdare marknadsföringslagar. Tillsammans med 

näringslivet bildade staten på den senare halvan av 90-talet ett samregleringssystem som 

skulle styra marknadsföringen av könsdiskriminerade reklam, reklam riktad till barn och 

spelreklam. Systemet lever kvar än idag och reklamutgivare får utbildning om det av 

organisationen Sveriges Kommunikationsbyråer. 

 

Binde (2005) påpekar att marknadsföring av spel är en kontroversiell fråga. Han tar upp de 

etiska aspekterna kring marknadsföring av spel och ifrågasätter om spelreklam är berättigat 

med tanke på de konsekvenser som spel kan medföra. I en annan studie poängterar Binde 

(2007) att spelreklam många gånger är missvisande. Binde styrker detta påstående genom 

att påvisa att sannolikheten att vinna ofta är minimal, vilket är en sida som spel-

marknadsföringen inte visar. Binde menar även att många reklamer anspelar på människors 

önskan om en bättre livskvalitet. Genom att bygga upp en förskönad bild av verkligheten i 

reklam skapas en tillvaro som mottagarna kan åtrå och att denna förskönande bild kan 

uppnås genom att köpa produkten som reklamen anger. 
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4.3 Sammanfattning tidigare forskning 
 

Tidigare forskning visar att retoriska inslag har betydelse för hur slagkraftig en reklam blir. 

Den visar att känslomässiga inslag förstärker budskapet hos mottagaren. Det går även se att 

visuella element som färg och form förhöjer intrycket av reklam. Fler inslag som kan 

förstärka intrycket av reklam är musik och humor.  

Enligt tidigare forskning är det svårt att fastställa direkta samband mellan spelreklam och 

spelberoende. Däremot går det att studera vilka samhällsgrupper som påverkas negativt av 

reklamen. Utifrån studier går det även att utläsa att regleringen av marknadsföring kring spel 

är en omtvistad fråga. För att näringslivet och staten ska ta sitt ansvar i frågan regleras 

spelreklam genom ett samregleringssystem. Spelreklam ses även som en etisk fråga av vissa 

forskare, där spelbolagen anses ha sett socialt ansvar i frågan.  

Retoriska analyser av spelreklam är ett tämligen outforskat område. Denna studie innefattar 

en jämförelse mellan ett statligt kontrollerat spelbolag och ett kommersiellt bolag. Detta 

bidrar med en ny vinkel som tillför till forskningen och kan öppna upp för vidare forskning.  
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5 Teori 
 
I detta kapitel går vi igenom de teorier som kommer att vara utgångspunkterna i vår 
studie.  
 

5.1 Retorik 
 

Begreppet retorik härstammar från antiken och betyder konsten att tala eller konsten att 

övertyga. I antikens Grekland användes talarkonsten främst inom politiken. Det talade ordet 

kunde övertyga medborgarna, både på torget men också i senaten. Den enskilde 

medborgaren hade dessutom stort inflytande inom rättsväsendet och även där användes 

retorikens verktyg flitigt för att övertyga. Retoriken var inte bara något som utfördes utan 

även något som lärdes ut. Retoriklärare, eller sofister, såsom Gorgia i Aten lärde ut 

talarkonsten till allmänheten. Sofisterna lärde inte bara ut talets konst, utan i vissa fall kunde 

de även framträda på stora tillställningar i utbyte mot ersättning. Förutom Gorgia fanns det 

en hel del kända sofister i Aten på den tiden; Platon, Isokrates och Aristoteles för att nämna 

några. Efter antikens Grekland följde många tidsepoker, som Medeltiden och Renässansen. 

Retoriken följde med och utvecklades på vägen (Hellspong, 2011). 

 

Studier kring retorik visar att ord och andra symboler kan påverka en helhet. Retorik handlar 

inte bara om att övertyga, utan även om att vara övertygande. Det är svårt att övertala en 

mottagare om något om sändaren själv inte är övertygad om det. Dagens retorik handlar 

därför i större mån om att läsa och tolka för att sedan använda olika verktyg som hjälpmedel 

för att övertyga (Hellspong, 2011). Till retoriken hör därför alla typer av symboler och verktyg 

som används i påverkande syfte. Det kan vara både skrivna eller uttalade inslag, som gester 

och handlingar. Retorik kan utföras mot tusentals människor, men också handla om en inre 

diskussion med sig själv inför ett svårt beslut (Lindqvist, 2008). 

 

Retoriken har två sidor. En sida är heuristisk retorik där retoriken används som ett verktyg 

för att skapa argument som övertygar. Det är i det skedet där ett tal eller någon annan form 

av argumentation skapas. Den andra sidan är när kunskapen kring retorik används i ett 

hermeneutiskt syfte för att göra en tolkning av de symboler och uttryck som används för att 

påverka. Detta är en typ av analyserande retorik som ser över olika former av texter ur ett 

retoriskt perspektiv. Ofta finns det ett mål med denna typ av retorik. En form av 

hermeneutisk retorik är retorisk analys i forskningssyfte. En skicklig retoriker har god 

förmåga att använda retorik i ett hermeneutiskt syfte för att lära sig vilka ord, symboler och 

andra verktyg som kan användas i övertygande syfte, för att sedan kunna dra nytta av det. I 
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enlighet med detta menade Aristoteles att retorikens själva syfte är att upptäcka det som är 

övertygande (Lindqvist, 2008). 

 

I dagens enorma informationsflöde är det många som slåss om det mediala reklam-

utrymmet och det kan vara svårt att nå ut till mottagare. För att försöka nå ut finns det olika 

tekniker för att övertyga och retoriken är en av dessa (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Retorik 

används flitigt inom reklambranschen för att skapa intresse, få människor att lyssna, men 

även för att övertyga och påverka människor. Genom retoriska strategier utformas reklam 

som ska försöka nå ut till sina mottagare så effektivt som möjligt (Lindqvist, 2008). 

Tre viktiga byggstenar i retorik som används i förstärkande och påverkande syfte är ethos, 

pathos och logos (Lindqvist, 2008). 

 

5.1.1 Ethos 
 

Ethos bygger på talarens karaktär/personlighet. Alla inslag som påverkar ens karaktär 

påverkar därför också ens ethos. Karaktärsdrag som kan bygga ethos kan därför vara hur 

talaren för sig, hur talaren klär sig, talarens kön, yrke/utbildning och talarens sociala 

ställning. Dessa faktorer kan bidra till de slutsatser mottagarna skapar kring en talares 

kompetens och tillförlitlighet. Genom att bygga upp en stark karaktär stärks förtroendet till 

budskapet (Carlsson, Koppfeldt, 2008). 

 

Fysiska handlingar kan även bygga talarens ethos. En människas kroppsspråk indikerar olika 

intryck. Om exempelvis en talare har ett lugnt och behagligt kroppsspråk utstrålar denne 

säkerhet och öppenhet (Molcho, 1984). Kroppsspråk innefattar även kroppshållning. Om 

talaren är ihopsjunken kan denne verka osäker, men om talaren står rakryggad och upprätt 

kan det anspela på auktoritet (Berger, 2014). Om talaren dessutom talar på ett lugnt och 

sansat sätt med jämna pauser så ges mottagarna en chans att läsa in budskapet och 

trovärdigheten höjs (Fältman & Thörnberg, 2009). Utöver detta kan även personlighetsdrag 

som tonläge och dialekter ha en inverkan karaktärens ethos (Aaker, 1997). 

 

I den klassiska retoriken framgår det att en talare ska rätta sig efter situationen som denne 

befinner sig i. En talare bör inte ändra sin karaktär, eftersom det minskar ethos förstärkande 

effekt. Om talaren exempelvis är en hetlevrad person, bör denne visa det i sitt tal, eftersom 

det stärker ethos. En skicklig retoriker använder därför ethos i ett heuristiskt sammanhang, 

där denne tolkar och hittar delar i sin egen karaktär som kan bygga upp trovärdigheten 

(Lindqvist, 2008). 
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5.1.2 Pathos 
 
Pathos är ett retoriskt verktyg som spelar på åhörarnas känslor. Ett sätt att använda pathos 

är att uttrycka känslor som sedan överförs på mottagarna. Om syftet med ett tal är att 

framföra sin upprördhet om ett visst ämne, kan ett allvarligt tonläge förstärka talarens 

pathos. Pathos måste dock framföras med god precision. En allt för överdriven inlevelse kan 

nämligen tolkas som oärlig i sammanhanget (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Om en politiker 

exempelvis överdriver med pathos, och bygger ett allt för känsloladdat tal kan dennes 

auktoritära roll minska (Hellspong, 2011). Precis som att en talare kan förstärka sitt budskap 

med känslor kan talaren även använda mottagarnas känslor som en grund för att bygga upp 

pathos. En viktig del i pathos är att talaren känner till vilka förutsättningar som krävs för att 

beröra en viss publik (Lindqvist, 2008).  

 

Igenkänning och delaktighet är en form av pathos som ofta används. Reklamer talar ofta till 

oss genom olika roller och målar upp en bild av en situation där mottagaren kan placera sig 

själv. På så vis kan en talare genom pathos erbjuda mottagaren en roll där denne kan känna 

igenkänning och delaktighet (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Humor är också ett vanligt 

förekommande inslag i pathos. Det är en teknik som ofta förekommer i TV-reklamers 

övertygande retorik. Genom att tillföra humor i en reklam byggs mottagarens positiva 

känslor upp somglädje (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

 

5.1.3 Logos 
 
Det krävs mer än talarens ethos för att bygga upp en trovärdighet. Du kommer troligtvis inte 

köpa ett hus enbart för att mäklaren hade en tilltalande karaktär. Köpet grundar sig snarare 

på tydliga fakta om huset som mäklaren försöker belysa och framställa för intressenterna. 

Logos innebär att bygga sin retorik på logiska argument och inslag. När logos-argument 

används för att övertyga vänder sig talaren till mottagarens förnuft. Logiska 

övertalningsmoment är ofta ren fakta, som mottagarna inte kan vända sig emot och därmed 

accepterar (Carlsson, Koppfeldt, 2008). 

 

När en talare övertygar med logiska argument kan denne ta hänsyn till aspekter som kan 

påverka talets slagkraft. Två exempel på sådana aspekter är empiri och doxa. Genom att se 

över argumentens empiri tar talaren hänsyn till mottagarnas erfarenheter i sin 

argumentation. En talare som beskriver en situation som mottagarna inte kan relatera till 

kan verka opålitlig, även om det är fakta som presenteras. Därför byggs logiska argument ofta 

på fakta som mottagarna kan relatera till. Doxa innefattar den världsbild som mottagarna har 
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utifrån deras erfarenheter. Ålder, kön och etnisk bakgrund är faktorer som kan påverka doxa 

(Hellspong, 2011). 

 

5.2 Semiotik 
 
Människor söker ofta förståelse och försöker skapa mening genom tolkning. 

Semiotik är teckenlära eller teckenteori, ett brett begrepp som innefattar olika teorier om 

studier av tecken. Det innebär att ett objekt innehar olika teckenbetydelser som kan 

uppfattas olika hos mottagarna (Bergström, 2010). 

  

För att kunna förmedla och dela med oss av våra idéer, vår kunskap, insikter och 

varningar behöver vi uttrycksmedel, tecken. För att kunna dokumentera och 

därmed slippa hålla allt i huvudet behöver vi också tecken och likaså för att kunna 

systematisera teorier logiskt och abstrakt. Tecknen ger oss människor möjlighet att 

reflektera, ensamma eller tillsammans och vi kan med hjälp av dem betrakta och 

beskriva en upplevelse utifrån. (Bergström, 2012, s.15) 

 

En föregångsman till semiotiken är Ferdinand de Saussure. Han menade att ett verbalt 

tecken innehar två nivåer. Dels dess uttryck och dels dess innehåll. Ett teckens uttryck 

innefattar det direkta uttryck som tecknet ger, och dess innehåll är den innebörd som kan 

kopplas ihop med tecknets uttryck (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 

 

För att skilja ett påtagligt tecken från dess associationer innehar ett tecken två olika nivåer. 

Dels tecknets denotativa betydelse, och dels dess konnotativa betydelse. Den denotativa 

betydelsen är den direkta och tydliga betydelsen som konstrueras i den vänstra hjärnhalvan 

(Bergström, 2012). Exempelvis blir en bild på ett hus en denotation av exakt det huset som 

avbildas. En denotation av ordet hus är någonting man bor i. I den konnotativa nivån 

kommer den personliga tolkningen med. Kanske tycker man att huset ser svenskt ut om det 

är rött med vita knutar eller kanske påminner det oss om en släktings hus. Den konnotativa 

betydelsen styrs av erfarenheter, associationer och kunskap (Fiske, 2009). Konnotativa 

tecken kan också ha kulturellt betingade associationer, både på kollektiv språkbasis men 

också på privat basis (Bergström, 2012). 

 

En annan av semiotikens föregångsmän är Charles Sanders Peirce. Enligt honom var 

semiotiken ett system, där ett tecken alltid innefattar något mer än sin direkta betydelse. 

Pierce menade att allt kan vara ett tecken så länge vi tolkar att det står för någonting. Han 

menade också att all intuition som sker hos människor innefattar någon slags teckentolkning. 
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Utifrån dessa grundtankar byggde han sin välkända teckentriad. Dessa består av ikoner, 

index och symboler (Hansson et al. 2006).  

 

5.2.1 Symbol 
 
Symboler kan exempelvis vara bokstäver, siffror och trafikmärken. Dessa symboler behöver 

människor lära sig för att kunna förstå eftersom det inte finns tydliga kopplingar mellan 

symbol och verklighet. Människor tolkar symboler genom regler, lärdomar eller vanor. 

Symboler är en form av överenskommelse och är kulturellt betingade. Exempel på en symbol 

kan vara bilden av en kvinna utanför en toalett. Det krävs tidigare erfarenhet för att förstå 

den semiotiska symboliken i att det är en toalett menad för damer (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). 

 

5.2.2 Ikon 
 
Ikonen avläses på ett mer naturligt sätt än en symbol. Ikonen liknar något genom att avbilda 

det. Dessa avbildningar är så pass tydliga och överensstämmande med verkligheten att det 

går att dra direkta kopplingar av vad de föreställer. Exempel på en ikon kan vara en målning, 

ett fotografi eller en karta (Barnard, 2001). 

 

5.2.3 Index 
 
Indexiala tecken innebär ofta att människor drar logiska kopplingar till ett objekt. Ofta 

indikerar indexiala tecken någonting. Exempelvis kan människor dra slutsatsen att det har 

regnat ute om de ser en vattenpöl eller att det finns eld i närheten när de ser rök (Carlsson, 

Koppfeldt, 2008). 

 

5.3 Ljud 
 
Ljud och musik används ofta i filmklipp för att förstärka budskap och skapa en viss känsla 

eller stämning. Ljud och musik kan bland annat användas för att beskriva platsers 

förhållande, leda mottagarnas uppmärksamhet, förstärka en miljö eller för att anpassa rytm 

och tempo. När ljud används för att fastställa platsers förhållande går det att utnyttja samma 

bakgrundsljud på två olika platser i en scen, men med olika volym på ljudet. Slutsatsen kan 

då dras till att de båda platserna i scenen är inspelade inom ungefär samma område, men att 

det är olika avstånd till en viss punkt där ljudet kommer ifrån. När ljud används för att 

förstärka en miljö utnyttjas ofta atmosfärljud. Det är långa ljud som inte behöver ha något 

direkt samband med filmsekvensen, men som ändå kan förstärka den. Det kan vara ljudet av 
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trafik i en storstad, ljudet av vind i en skog eller ljudet av vågor på en sandstrand (Dykhoff, 

2002). När filmklipp anpassas efter rytm och tempo kan klippet förmedla olika budskap och 

skapa olika stämningar. Exempelvis kan en tempohöjning bidra till en känsla av att det är 

bråttom (Kalinak, 2010).  

 

Ett till sätt att skapa en viss känsla i ett filmklipp är att använda ljudeffekter. Det är, förutom 

en dialog, ett av de ljud som är enklast att identifiera. En ljudeffekt är ofta kort och har en 

direkt koppling till en händelse i filmklippet (Dykhoff, 2002). När ljudet är kopplat 

informerar det om saker i händelsen. Exempelvis kan ljudet av en dörrklocka få oss att 

koppla att det ringer på dörren (Bergström, 2012). Ljudeffekter av denna form används ofta 

för att göra mottagarna mer uppmärksamma på något (Hansson et al. 2006). Musik och 

dialog räknas inte som ljudeffekter. Ibland är det svårt att dra en direkt gräns mellan vad som 

är ljudeffekter och atmosfärljud, men vanligtvis är det ljudets längd som definierar skillnaden 

(Dykhoff, 2002). Musik är också någonting som används för att förstärka känslor (Kalinak, 

2010).  Musikens melodi och rytm kan styras för att bygga på en viss känsla, det kan vara allt 

från lycka och förtjusning till vemod och förtvivlan (Dykhoff, 2002). 

 

5.4 Färg 
 
Färg kan påverka mottagarnas uppfattning och skapa olika känslor och intryck. Färg kan ha 

olika konnotativa betydelser, men det finns också generella betydelser. Exempelvis uppfattas 

ofta färgen blå som en kall färg medan färgen orange förknippas som varm. Röd och orange 

aktiverar hjärnan, medan grön och blå skapar lugn (Bergström, 2012). Färg kan också vara 

informativ, som att röd färg vid övergångsställen innebär stanna medan grönt betyder gå. Ett 

till exempel är att den blåa färgen på en vattenkran symboliserar kallt vatten, medan den 

röda symboliserar varmt vatten (Nilsson, 2004). 

 

Det finns också symboliska betydelser för färg. Exempelvis symboliserar färgen gul ofta 

glädje, röd är kärlekens färg, svart är sorgens färg och vitt står för oskuldsfullhet och fred. 

Men färg är även kulturellt betingat, i vissa kulturer står gult för falskhet medan gult i andra 

kulturer är en symbol för helighet. Färg kan även stå för många olika betydelser. Exempelvis 

kan svart stå för död, men också för stilrenhet, elegans och prestige (Bergström, 2012). 

 

Färg har även olika kommunikativa funktioner och kan användas för att informera, 

strukturera, attrahera, skapa stämning och förstärka uttryck. En färg kan skapa attraktion 

hos mottagaren, för att på så vis leda mottagarens blick med färg som hjälpmedel. I reklam 

skapas ofta förföriska bilder som exempelvis blå himmel mot en vit strand eller kristallvit snö 
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kombinerat med strålande solsken. Detta attraherar mottagarna genom färgsättning 

(Bergström, 2012). 

 

5.5 Identitet och livsstil  
 
Nedan följer teorier kring kläders sociala status, identitet, konsumtion, lyx och livsstil. 
Teorierna som presenteras nedan används för att grunda de argument som förs i analysen.  
 

5.5.1 Kläders sociala status 
 
Corrigans (2008) studie lägger fram klädsel som en primär faktor när människor utläser 

människors sociala status. Enligt Corrigans teorier signalerar klädspråk olika sociala koder 

och på så vis kommunicerar kläder en viss social status. Exempelvis indikerar formell klädsel 

som kostym ett intryck av seriositet, makt och hög status. Kläders sätt att signalera status kan 

styras av olika saker. Ett plaggs material och färg kan konnotera olika betydelser. Utöver det 

kan även bäraren av klädseln ha en betydelse för den sociala hierarkin. Exempelvis kan 

bärarens kön indikera olika betydelser tillsammans med klädsel (Corrigan, 2008). 

 

Kläders komfortnivå kan även påverka indikationen av den sociala statusen. Om någon form 

av kroppsarbete utförs bärs ofta kläder med god komfortnivå som är anpassad för den typen 

av aktivitet. En dressad klädstil stämmer i många fall inte överens med en hög komfortnivå. 

Detta går att koppla till att kläder som gör det möjligt att röra sig fritt ger en godare möjlighet 

för kroppsarbete och kan på så vis indikera en lägre klass (Corrigan, 2008). 

 

 In order to gasp the social function of costumes we must learn to read them as 

signs in the same way we learn to read and understand diffrent languages. 

(Enninger, 1984, s.78) 

 

Enninger (1984) menar att det finns klädspråk med starka klädkoder. Dessa är oftast en 

klädsel som innehar enhetliga drag. Dressad klädsel som uniform eller kostym är exempel på 

kläder med starkt klädspråk. Enninger menar att denna typ av klädsel innehar sociala koder 

som kan indikera hög social status och klass. 

 

5.5.2 Identitet och konsumtion 
 
Bauman diskuterar i boken Arbete, konsumtion och fattigdom kring att människor är 

otillfredsställda i dagens samhälle. Han talar om hur vi har gått från ett modernt samhälle 

där identiteten hos en människa ofta hängde samman med vilket yrke denne hade, till det 

nuvarande postmoderna samhället där människors identitet istället skapas genom 
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konsumtion. Bauman menar att konsumtion kan hjälpa till att forma en människas identitet 

genom livsstil, klädsel, boende, resor o.s.v. (Bauman, 1999). 

 

Bauman diskuterar även i boken Konsumtionsliv kring dagens konsumtionssamhälle. Han 

menar att samhället idag skapar en uppmuntran till konsumtion. Bauman tar upp begreppet 

konsumism, vilket är en egenskap hos ett samhälle som tilltalar människor att det finns ett 

värde i materiella ting som resor, skor, den senaste mobiltelefonen o.s.v. Konsumismen 

skapar ett begär hos människor. Bauman menar att köp och konsumtion har blivit ett värde i 

sig. Människor blir aldrig nöjda och det finns alltid något annat “bättre” att sträva efter. Har 

en ny bil införskaffats, eftersträvas snart en nyare modell som lockar med nya upplevelser 

(Bauman, 2008). 

 

I takt med att konsumentsamhället har byggts upp har marknaden skapat ett behov av 

produkter som inte fanns innan. Innan diskmaskinen kom diskade konsumenterna för hand. 

Sedan skapade marknaden diskmaskinen och projicerade alla fördelar med den. På så vis 

byggdes det upp ett behov hos konsumenterna att konsumera något som de inte visste att de 

hade behov av innan. Marknaden har då skapat ett behov av en produkt (Heine, 2011).   

 

5.5.3 Lyx 
 
I det antika Grekland förespråkades basbehoven. Dessa innefattade till största mån mat, 

skydd och kläder. De levde utefter en idé om ett samhällssystem där varje individ skulle, 

utifrån sina förutsättningar, bidra till samhället och uppfylla dess basbehov. Men filosofen 

Platon ansåg att individen sökte efter något större än basbehoven. Individen eftersträvade 

inte bara praktiska kläder, utan ville även att de skulle vara vackra. Maten de åt skulle inte 

bara stilla hungern, utan även presenteras och tillagas på ett visst sätt. På så vis kan det 

urskiljas ett behov av någonting utöver de nödvändiga basbehoven (Berry, 1994). 

 

Lyx kan definieras som “något utöver det nödvändiga”. Det innebär produkter som i viss mån 

är överflödiga. En sportbil av märket Ferrari kostar mer än en familjebil av märket Volvo. 

Detta trots att bilarna fyller samma funktion, nämligen att människor kan färdas med dem. 

Ferrarin innehar dock många funktioner som kombinerat med varumärket gör att den är mer 

exklusiv och åtråvärd. Det är alltså en bil som är något utöver det nödvändiga och blir på så 

vis en lyxig statussymbol (Kapferer & Bastien, 2010). 

 

En lyxprodukt är produkter, varor eller tjänster som människor i hög grad åtrår men som 

inte alla har tillgång till eftersom det innefattar en viss nivå av exklusivitet (Berry, 1994). En 

hög kostnad på en produkt brukar ofta refereras till att produkten i fråga har en bättre kvalité 
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än liknande produkter i lägre prisklass. En varas pris avgörs dock inte bara på kvaliteten, 

utan ibland kan vissa märken inneha en högre lyx-status än andra. Detta beror mestadels på 

varans pris, som gör den till något exklusivt som inte alla ha tillgång till. Exempelvis kan en 

lägenhet i en storstads centrala delar kosta mer än en likvärdig lägenhet i förorten till staden. 

Den dyrare lägenheten har därför högre lyx-attribut och status än den billigare lägenheten 

(Heine, 2011).  

 

Tid kan även påverka en vara eller produkts lyx-attribut. Vad som ansågs som lyxigt förr i 

tiden kanske inte anses som lyxigt idag, på samma sätt som att något som är lyxigt idag 

kanske inte anses vara en lyxvara om några år. En produkts lyx-nivå är alltså relativ. 

Exempelvis kan en nytillverkad mobiltelefon idag ses som en lyxvara, men om några år är det 

gammal teknik vilket gör den olyxig (Kapferer & Bastien, 2010). Av den anledningen är inte 

dagens konsument tillfredsställd av det som förr ansågs lyxigt. Exempelvis sågs en solbränd 

hy som en statussymbol i början på 1900-talet. Detta berodde på att sol och badresor inte var 

lika lättillgängliga då som i nutid. I och med att det är mer lättillgängligt idag, söker sig fler 

turister till exklusivare resmål. Detta innefattar mer spontana resor till unika resmål där 

konsumenterna får uppleva kultur, vacker miljö och natur. Denna typ av resande är påkostad 

och blir på så vis en trendig och lyxig statussymbol (Poon, 1993).   

 

Vad som anses som lyx är även geografiskt och kulturellt betingat. I västvärlden ses tillgång 

till rent vatten som en given förnödenhet, medan det inte är lika självklart överallt i världen 

och därför kan vatten på så vis ha en viss lyx-nivå (Heine, 2011). På samma sätt kan en viss 

typ av mat anses som en lyx-råvara i vissa kulturer, medan den i andra kulturer kan anses 

som något vardagligt på grund av att tillgången till varan är god (Kapferer & Bastien, 2010). I 

denna uppsats kommer definitionen av lyx ses utifrån ett västerländskt perspektiv. Dels för 

att reklamfilmerna är riktade till den publiken, och dels för att vi som analyserar 

reklamfilmerna härstammar från den kulturen.  

 

5.5.4 Livsstil 
 
 En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning 

praktiker som en individ följer, inte bara därför sådana praktiker 

tillfredsställer nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning till en 

speciell berättelse om självidentiteten (Giddens, 1997 s.101) 

 

En persons livsstil speglar i stor mån en dennes identitet. Dagens konsumtion täcker 

betydligt mer än basbehoven. Människor konsumerar för att skapa eller förstärka en 

identitet. Livsstil och konsumtion går hand i hand. På så sätt kan en individs konsumtion 
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bygga upp en identitet. Olika sociala grupper och klasser konsumerar på olika sätt. 

Exempelvis kan en individs yrke, inkomst eller sociala tillhörighet vara avgörande faktorer 

för vad och hur denne konsumerar (Jansson, 2001). Platser genererar även konsumtion. 

Charterorter och skidresorter är exempel på platser som till stor del är producerade för att 

bidra till konsumtion. Turist-konsumtionen idag bygger alltså på att platser säljs in till 

konsumenterna. Jansson (2001) definierar begreppet turism som resor resenärer gör på ledig 

tid. Detta innefattar alltså inte resor som är arbetsrelaterade, utan resor som är kopplade 

direkt till semester och ledighet. Jansson menar även att turismen i form av semester inte 

hör till det vardagliga livet och att denna typ av konsumtion kräver ett kapital. 

 

Livsstilsreklam bjuder in eller tilltalar människor genom olika livsstilar. Reklamen berättar 

för människor hur bra deras liv kommer att bli med den senaste bilen eller hur sensuella de 

kommer att bli om de införskaffar sig den nya parfymen. Reklamen erbjuder olika livsstilar 

och berättar för människor vad de ska konsumera och hur konsumtionen i sin tur kommer 

att höja deras livskvalitet och standard (Bjurström, 1991).  

 

 Livsstilsreklam är reklam som använder vissa former av övertalningsmetoder. 

Väsentligen rör det sig om att koppla samman den utannonserade varan med 

vad som förutsätts vara ett gott liv. Varan framställs som en naturlig 

beståndsdel i ett sådant liv. (Andrén och Eriksson, citerad i Bjurström, 1991 s.11) 

 

I livsstilsreklam förmedlar ofta personer eller karaktärer olika värden. ”När reklamen (eller 

den ”totala marknadsföringen”) får konsumenterna att köpa en vara, ”köper” de inte bara en 

produkt utan (löftet om) en (hel) livsstil” (Bjurström, 1991 s.9). Exempelvis kan en kvinna 

som är ung, vacker och fräsch presentera en produkt och genom detta fläta samman de 

värden som kvinnan symboliserar med produkten som marknadsförs. På så vis skapar 

livsstilsreklamen en vision av en produkt. Den förmedlar bilder av en ideal tillvaro genom 

berättelser, den tilltalar oss att drömma bort och visar en idé om vilken person vi blir om vi 

köper en viss produkt (Bjurström, 1991).  
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6 Metod och material 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår metod och gå igenom studiens material. Vi 
kommer även att förklara hur urvalet har gått till och fastställa studiens tillförlitlighet. 
Avslutningsvis kommer vi gå igenom metodkritiken gentemot vår valda metod. 
 

6.1 Kvalitativ textanalys 
 
Denna studie bygger på kvalitativ textanalys. I studien vill vi undersöka hur retorik används i 

argumenterande syfte i de medietexter som vi har valt ut. Detta är något som metoden 

kvalitativ textanalys lämpar sig för. Vi kommer med hjälp av vår metod analysera 

medietexten, ställa frågor till medietexten och även fundera över vilken poäng medietexten 

har. I en kvalitativ textanalys bearbetas texten grundligt och reflekterande under en lång 

tidsperiod för att få med olika dimensioner av en text (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerur, 2015). Vi kommer i vår kvalitativa textanalys att utgå från retoriska och 

semiotiska analysmetoder. Dessa metoder är relevanta eftersom de kan användas vid 

tolkning av reklamer (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). 

6.1.1 Retorisk och semiotisk analys 
 
I vår kvalitativa studie kommer vi att undersöka de retoriska argument som används i 

reklamfilmerna. Vi kommer även se över hur tecken, färg och ljud förekommer i 

reklamfilmerna och koppla det till den retoriska argumentationen. Vi kommer att utgå från 

ett analysschema som återfinns senare i metodkapitlet. Analysschemat är uppbyggt av frågor 

som kommer hjälpa oss att besvara våra frågeställningar och på så vis uppnå studiens syfte.  

 

Tre viktiga byggstenar inom retorik är ethos, pathos och logos (Lindqvist, 2008). Vårt 

analysschema bygger därför på att urskilja förekomsten av dessa byggstenar i vårt 

analyserade material. Vi kommer att se över samtliga delar var för sig utifrån de 

frågeställningar som framgår i vårt analysschema. Flera saker kan påverka ethos, pathos och 

logos. Därför har vi flera frågor under respektive kategori. Vi kommer exempelvis se över hur 

karaktärerna i reklamfilmerna klär sig, eftersom det kan påverka deras ethos (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008).  

 

För att få en djupgående analys kommer vi inte endast göra en retorisk analys, utan även se 

över hur tecken, färg och ljud påverkar den retoriska argumentationen. Detta innebär 

exempelvis att ljud kan användas för att skapa en viss känsla eller stämning i reklam, vilket i 

sin tur bygger på pathos-argumentationen. På så vis kommer vi att koppla de semiotiska 

inslagen i reklamfilmerna till vår retorikanalys.   
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6.2 Insamlingsmetod 
 
Vi har valt att analysera två reklamfilmer från två olika spelbolag. När vi valde reklamfilmer 

satte vi upp ett antal krav. Kraven innefattade att de valda reklamfilmerna skulle vara från 

samma tidsperiod. Eftersom uppbyggnaden av reklamfilmer kan ändras över tid såg vi det 

som relevant att välja två reklamer med samma publikationsår. I vårt fall har vi utgått från 

två reklamfilmer som båda har producerats och distribuerats under år 2016.  

 

Ett annat krav var att en reklamfilm skulle komma från ett statligt kontrollerat spelbolag och 

en reklamfilm från ett kommersiellt utländsk spelbolag som agerar på den svenska 

spelmarknaden. Anledningen till att vi väljer att undersöka ett statligt och ett kommersiellt 

bolag är för att de har olika regleringar, vilket gör det relevant att se över skillnaderna och 

likheterna i argumentationen. 

 

Till kraven hörde även att de valda reklamfilmerna skulle komma från ledande företag inom 

spelmarknaden. Vi valde därför att ta en reklamfilm från Svenska Spel, som är det största 

statligt kontrollerade spelbolaget på marknaden i Sverige. Vi valde även en reklamfilm från 

det kommersiella spelbolaget Maria Casino som ägs av Unibet Group, som i sin tur är en av 

de största utländska spel-aktörerna på den svenska spelmarknaden. De två valda 

reklamfilmerna uppnådde våra krav och blev därför vårt material i vår studie.  

 

Anledningen till att vi valde att analysera just två reklamfilmer är för att vi hade för avsikt att 

analysera de valda reklamfilmerna på djupet. Inom den tidsram som vi utgick utifrån såg vi 

det som rimligt att hålla oss till två reklamfilmer. Oavsett om vi hade valt ytterligare två 

filmer så skulle det ändå inte vara tillräckligt med material för att kunna generalisera något i 

ett större perspektiv, utan vi hade ändå behövt se slutsatsen som en sammanställning av de 

valda reklamfilmerna och inte som ett generellt fenomen.  
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6.3 Analysschema 
 

Ethos  

Kan ethos utskiljas i reklamfilmerna, i så fall hur? 

Hur talar och för sig karaktärerna i reklamfilmerna? 

Bidrar karaktärernas klädsel och utseende till ethos i reklamfilmerna, och i så fall hur?  

Vilken typ av karaktärer visas i reklamfilmerna? Hur märks det? 

 

Pathos  

Kan pathos urskiljas i reklamfilmerna, i så fall hur? 

Hur förstärker miljön känslan i reklamfilmerna? 

Vilken typ av livsstil förmedlas i reklamfilmerna? Hur märks detta?   

 

Logos  

Kan logos urskiljas i reklamfilmerna, i så fall hur? 

Vilka logiska argument används för att förstärka argumentationen i reklamfilmerna? Och på 

vilket sätt syns det?  

 

Tecken 

Vilka semiotiska tecken kan urskiljas i reklamfilmerna och vad är deras innebörd? 

Vilka konnotationer skapas via tecken i reklamfilmerna? 

 

Ljud 

Vilka ljudinslag finns med i reklamfilmerna och vilken effekt har dessa? 

Användes ljud för att framkalla en viss stämning, och i så fall hur?  

Används ljudeffekter för att förstärka handlingen eller andra inslag i reklamfilmen? 

Används atmosfärljud i reklamfilmerna? Vad tillför det i så fall?  

Används musik i reklamfilmerna? Vad tillför den i så fall?   

 

Färg 

Vilka färginslag finns med i reklamfilmerna och vad framkallar eller förstärker dessa? 

Finns det färger i reklamfilmerna som utmärker sig mer än andra? I så fall vilken/vilka?  

Framträder färgerna från bolagens loggor i reklamfilmerna? 
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6.4 Metodkritik 
 
Kvalitativa textanalyser blir sällan helt neutrala. Våra tidigare erfarenheter och värderingar 

kan komma att speglas i tolkningsarbetet i denna studie (Østbye et al. 2004). Till våra 

erfarenheter hör exempelvis vår kulturella tillhörighet. Detta innebär att vår analys kommer 

spegla ett västerländskt perspektiv. Om någon från en annan kulturell bakgrund skulle göra 

om vår studie skulle resultatet kunna bli annorlunda. Filmerna som vi har valt att analysera 

är dessutom producerade för en västerländsk marknad och en västerländsk målgrupp. 

 

Vi vill även påpeka att den textanalys som vi har valt att utgå från inte kan delge vilken 

påverkan eller effekt som spelreklamfilmerna har på mottagarna (Østbye, Knapskog, Helland 

& Larsen, 2004). Vårt fokus kommer därför att ligga på hur retoriska och semiotiska inslag 

kan förstärka reklamfilmernas argumentation. 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet 
 
En studies kvalitet utgår till stor del från tre delar: validitet, reliabilitet och generalisering. 

Validitet syftar mot studiens giltighet och innebär att data och analyser ska vara relevanta för 

problemformuleringen (Østbye et al. 2004). I vår studie kommer vi därför sträva efter att 

mäta det som vi har utgått från att mäta. En studies reliabilitet, eller dess tillförlitlighet, 

bygger på kvalitén på datainsamling och dess bearbetning (Østbye et al. 2004). För att stärka 

reliabiliteten kommer vi under studiens gång att öppet redovisa hela vår forskningsprocess, 

från insamling till analys. Alla påståenden vi gör i analysen är tydligt förankrade i vårt 

teoretiska perspektiv. 

 

Generalisering innebär att dra slutsatser baserat på samband som kan ses i exempelvis 

observationer, data och fakta (Østbye et al. 2004). Eftersom vårt material kommer bestå av 

två utvalda reklamfilmer kommer vi inte kunna generalisera all kommersiell och icke 

kommersiell spelreklam. Vi kan däremot dra generella slutsatser kring de data som vi finner i 

vår studie. 

 

För att öka trovärdigheten i vår studie kommer vi i största mån att ställa oss så objektiva som 

möjligt till materialet. Vårt mål är därför att våra enskilda åsikter inte lyser igenom i 

analysen. Det går att uppnå god objektivitet om det råder en god överenskommelse mellan 

kodare och kodning (Østbye et al. 2004). För att sträva mot denna överenskommelse utgår 

vår analys utifrån ett förutbestämt analysschema som vi båda använder vid kodning. 
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7 Resultat och analys  
 
I detta kapitel går vi igenom de resultat som vår studie har visat. Vi kommer att gå igenom 

analysens resultat genom att presentera en reklamfilm i taget. Analysen är tematiskt 

indelad i rubrikerna ethos, pathos och logos.  

 

I reklamfilmerna använder sig både Maria Casino och Keno av skådespelare som 

representerar bolagen. I denna analys refereras karaktärerna som kvinnan, mannen eller 

paret. Det är inte skådespelarna själva som bygger upp sin karaktär, utan deras karaktärer är 

snarare den bilden som bolagen förmedlar genom sin reklam.  

 

7.1 Maria Casino – Meet the New Maria 
 
Nedan följer analysen av Maria Casinos reklamfilm Meet the New Maria.  
 

7.1.1 Ethos 
 
I flera delar av Maria Casinos reklamfilm finns det olika faktorer som bygger upp kvinnans 

ethos. I den första scenen inne i takvåningen står kvinnan vänd mot kameran. Kvinnan står 

rakt, med händerna placerade bakom ryggen. Denna militäriska position anspelar på 

auktoritet (Berger, 2014).  Denna auktoritet kan förstärka kvinnans karaktär som talare 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Kvinnan går sedan framåt i en jämn, lugn takt. Hennes högra 

arm rör sig mjukt bredvid kroppen när hon sakta rör sig framåt. Hennes blick är riktad mot 

kameran och huvudet rör sig försiktigt i takt med kroppen. Hennes harmoniska gångstil 

indikerar på säkerhet och öppenhet (Molcho, 1984). Kvinnans säkra och öppna sätt utstrålar 

en tillförlitlighet och skapar bilden av en stark karaktär (Carlsson & Koppfeld, 2008). 

Kvinnan talar lugnt och artikulerande, med konstpauser som ger mottagarna en chans att ta 

in budskapet. Detta stärker kvinnans karaktär och hennes trovärdighet höjs (Fältman & 

Thörnberg, 2009). Kvinnan är under hela klippet vänd mot mottagarna och när hon 

exempelvis säger “I’ll give you 200% welcome bonus and 100 free spins” talar hon direkt till 

mottagarna. Att kvinnan bygger upp en närvaro till mottagarna genom ögonkontakt skapar 

ethos (Hellspong, 2011). 

 

Kvinnan tycks vara mån om sitt utseende då hon bär smink och nagellack. Kvinnans 

utseende hjälper till att utforma hennes karaktär (Carlsson & Koppfeldt, 2003). I början av 

filmen är kvinnan klädd i en svart stilren jumpsuit som skapar kontrast till kvinnans färgade 

röda hår (Bergström, 2012). I slutet av reklamfilmen har kvinnan bytt kläder. Hon är nu 

klädd i en svart kritstrecks-mönstrad kostym med en vit skjorta under. Att vara formellt 
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klädd i kostym kan ge ett intryck av seriositet, makt och hög klass. Att kvinnan bär kostym 

kan på så vis signalera att hon kommer från en hög samhällsklass (Corrigan, 2008). 

 

7.1.2 Pathos  
 
Analysen visar återkommande inslag i Maria Casinos reklamfilm där pathos används för att 

bygga upp en viss känsla. Reklamfilmen inleds med en vy över en storstadssiluett med 

höghus. Fokus i vyn ligger på en takvåning med panoramafönster ut mot staden. En central 

belägen lägenhet i en storstad har ett prisläge som gör den exklusiv och påkostad. Detta gör 

att takvåningen bygger upp en känsla av en lyxig levnadsstandard (Heine, 2011).  

 

Bakom kvinnan syns ett träbord. På bordet ligger högar med spelmarker. Dessa marker blir 

en symbol för spel där det går att vinna pengar eftersom marker byts mot pengar på casinon. 

Markerna kan dessutom vara ett index som tyder på att kvinnan har fått ekonomiska fördelar 

genom spel (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

 

Kvinnan säger “So you think that bonuses are just for bankers in pinstriped suits? Then think 

again. I’ll give you 200 % welcome bonus and 100 free spins. Meet the new me, at Maria 

Casino” i reklamen. Här spelar hon på igenkänning och delaktighet till mottagarna. Vem som 

helst kan få de bonusar som hon talar om, vilket gör att mottagaren kan placera sig i 

situationen och känna sig inkluderade (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

 

Kvinnan erbjuder välkomstbonusar och gratis spinns som i sin tur kan användas för att 

uppnå de bonusar som hon menar att inte bara bankmän kan få. På så vis säljer hon en 

produkt som kan ge konsumenterna en ny livsstil. Denna typ av livsstilsreklam kan tilltala 

mottagarna genom att exemplifiera hur en viss konsumtion kan förbättra ens 

levnadsstandard (Bjurström, 1991). När kvinnan säger ”Meet the new me, at Maria Caino” 

har hon dessutom bytt om till kostym. Kvinnan refererar sig själv som ny eller nyskapad. 

Detta kan ge en antydan att kvinnan via Maria Casino har fått en ny identitet (Jansson, 

2001). Livsstilsreklam bjuder även in eller tilltalar människor genom olika livsstilar. Många 

livsstilsreklamer är byggda för att visa en bild av att konsumtion kan höja livskvalitén. Detta 

kan utläsas i Maria Casinos reklamfilm då det inte endast är produkten spel som säljs in, 

utan även visionen av en hel livsstil. Reklamen antyder att det går att uppnå kvinnans livsstil 

genom spel, då hon bjuder in mottagarna att uppleva hennes värld (Bjurström, 1991).  
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Hologrammet som kvinnan styr i Maria Casinos reklamfilm har 3D-grafik och ett futuristiskt 

utseende. Denna typ av teknik hör inte till standard, vilket gör att det i dagsläget kan ses som 

lyxig teknik, vilket gör hologrammet till en statussymbol (Kapferer & Bastien, 2010).  

 
Färgen röd skapar uppmärksamhet hos mottagaren, vilket vägleder mottagaren att registrera 

viktiga element i reklamen. I Maria Casinos reklam är röd en dominant färg. Det finns 

diverse röda detaljer i rummet som, fåtölj, pokermarker, röd bok i bokhyllan, rött läppstift, 

röda naglar och en röd solnedgång syns genom fönstret. Dessutom är kvinnans hår färgat i en 

röd nyans. De övriga färgerna i reklamfilmen är mörka och dova. Detta skapar en kontrast 

som gör att den röda färgen sticker ut. Maria Casino har även en röd logotyp och 

framställningen av rött i reklamfilmen kan ge en antydan om vem avsändaren är (Bergström, 

2012).  

 
I bakgrunden av reklamfilmen hörs musik. I början av reklamen är musiken dov. Mot mitten 

av reklamen sker en tempohöjning och volymen på bakgrundsmusiken ökar. Ljudet blir i 

detta fall en förstärkande faktor som bidrar till en känsla av spänning (Hansson et al. 2006).  

Ljudeffekter används ofta för att förstärka handlingar och för att göra mottagarna mer 

uppmärksamma på något. Exempelvis förstärks kvinnans användning av hologrammet med 

ljudeffekter. Dessutom knäpper kvinnan med fingrarna när hon “startar” hologrammet. 

Ljudeffekten som uppstår av fingerknäppningen gör att hologrammet uppmärksammas 

bättre (Hansson et al. 2006).  

7.1.3 Logos 
 
Kvinnan drar vid ett tillfälle fram en bild på hologrammet som visar texten ”200% bonus”. 

Bilden snurrar sedan runt och den andra sidan visar texten “100 freespinns”. Detta blir 

symboler för hjälpmedel och fördelar med vinst (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Här förklarar 

kvinnan varför man ska välja att spela hos Maria Casino. Hon säger “I’ll give you 200 % 

welcome bonus and 100 free spins”. Här använder kvinnan logos, då hon talar till 

mottagarens förnuft genom att räkna upp fördelar med att välja just Maria Casino som 

online-spelsajt. Hologrammet används även som ett hjälpmedel för att förtydliga sina logiska 

argument (Carlsson & Koppfeldt, 2003). 
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7.2 Svenska Spel – Keno Bilen 
 
Nedan följer analysen av Svenska Spels reklamfilm Keno - Bilen.  
 

7.2.1 Ethos 
 
Eftersom mannen och kvinnan lever tätt inpå varandra kan konnotationen att de är ett par 

dras. Under reklamfilmen får mottagarna följa mannen och kvinnan i olika miljöer. Paret har 

vardagliga kläder, som T-shirt, tyg-shorts, jeans, enklare klänningar, flanellpyjamas, 

hawaiiskjorta och tyghatt. Paret har sammanfattningsvis en ledig klädsel. Denna typ av lediga 

klädstil associeras sällan till en hög samhällsklass (Corrigan, 2008). Keno använder sig av 

gotländska i sina reklamer. Personlighetsdrag som dialekter kan ha en förstärkande effekt på 

ett varumärkes personlighet vilket bidrar med ethos (Aaker, 1997).  

7.2.2 Pathos 
 
Mobiltelefonen som syns i den första scenen i Keno-reklamen tillhör kvinnan som befinner 

sig i en bil tillsammans med mannen. Längs framrutan på bilen rinner vattendroppar och det 

syns även droppar på passagerarsidans ruta. Detta är ett index för att det regnar utomhus 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Genom att använda regn på det här viset förstärks 

dramaturgin. Ljussättningen i bilscenen är grå och dov. I följande scener visas förföriska 

bilder som blå himmel mot en vit strand, kristallvit snö och strålande solsken. Detta skapar 

attraktion genom färgsättning. Det finns därför en tydlig kontrast mellan miljön som skapas i 

regnscenen innan paret har vunnit pengar, gentemot efterföljande scener (Bergström, 2012). 

 

I likhet med ljussättningen används även ljud i reklamen för att skapa kontraster mellan 

scenerna. Under scenen i bilen hörs endast regnet som smattrar mot bilrutan i bakgrunden. 

Bilscenen saknar bakgrundsmusik. Bakgrundsmusiken börjar först spelas efter att paret har 

vunnit pengar. Musiken som spelas i bakgrunden under reklamens gång har en positiv klang. 

Gorn (1982) påpekar att användandet av positiv musik i reklam kan kopplas ihop med en 

positiv känsla för en produkt. Det finns därför en tydlig ljud-kontrast mellan stämningen som 

skapas i regnscenen innan paret har vunnit pengar, gentemot efterföljande scener 

(Bergström, 2012). Genom dessa komponenter målar Kenos reklam upp en bild av att paret 

fått en mer positiv tillvaro efter spelvinsten.  

 

Paret i reklamen reser runt i många olika miljöer. I den ena scenen befinner de sig på en 

sandstrand, medan de i en annan scen står vid pisten i en skidbacke. Mannen och kvinnans 

lätta klädsel i strandscenen, i kombination med den tropiska miljön, blir ett index för att det 

är varmt utomhus (Bergström, 2012). I resterande scener i reklamfilmen är fint väder 
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återkommande. Exempelvis skiner solen när paret åker skidor och när de är på väg hem från 

stranden. Dessa scener konnoterar semester och skapar en känsla av avkoppling. Detta 

skapar ett intryck av att paret har mycket ledig tid. Jansson (2001) menar att turistresor i 

denna form inte tillhör det vardagliga livet, utan att denna typ av konsumtion kräver ett 

kapital. Kenos reklam inleds med att kvinnan säger “Du, tänk om vi vinner 15 miljoner 

ikväll”, kort följt av texten “Problem du kan få som miljonär”. Detta ger uppfattningen att 

resorna som görs i efterföljande scener bekostas av deras Keno-vinst. Exklusiva resmål är 

platser där konsumenter får uppleva kultur, vacker miljö och natur. Paret i Kenos reklamfilm 

befinner sig på olika resmål. Gemensamt för flera resmål är vacker miljö och natur. 

Exempelvis befinner sig paret på en bergstopp med vackra omgivande vyer i en scen och i en 

annan scen syns paret vid en pist med en alpkedja som stäcker ut sig i bakgrunden. I den 

sista scenen besöker paret Inka-stad. Detta är ett kulturellt resmål som även passar in under 

kategorin exklusiva resmål. Parets påkostade resande speglar på så vis en lyxig 

levnadsstandard (Poon, 1993).  

 

I scenen där paret befinner sig på en strand tar mannen sig för pannan och faller ner på knä. 

Här kan det konnotera att mannen är uppgiven. Denna känsla av uppgivenhet är 

återkommande i reklamfilmen, exempelvis när kvinnan inte kan logotyp in på sitt TV-konto, 

när massageoljan klibbar eller när duschen inte startar. Reklamfilmen antyder att paret har 

vunnit mycket pengar. Detta märks redan i början av filmen när mannen säger “Jo men, som 

om det skulle göra livet helt oproblematiskt?” som svar på kvinnans “Tänk om vi vinner 15 

miljoner ikväll”. Detta följs av texten “Problem du kan få som miljonär”. Sedan visas några 

scener med problem som kan uppstå i samband med ekonomisk säkerhet. Parets problem 

som t.ex. att massageoljan klibbar ger en antydan att reklamen bygger på humor i form av 

ironi. Att använda humor på det här sättet är ett vanligt pathos-inslag i reklam (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). En förklaring till användandet av denna humor kan vara att konsumenter i 

dagens samhälle ständigt är otillfredsställda och hela tiden är ”på jakt” efter något bättre. 

Trots att paret har vunnit mycket pengar framgår ändå den otillfredsställda tonen i 

reklamfilmen (Bauman, 2008). 

 

Duschen som kvinnan försöker använda i badrumsscenen indikerar lyx. Duschens storlek är 

generös, och kvinnan har gott om svängrum. Duschen innehar LED-belysning som skiftar i 

olika blåa nyanser. Duschen verkar dessutom ha avancerad teknik eftersom kvinnan är 

osäker på hur hon startar den i och med att hon utbrister “Hur gör man när man bara vill 

duscha?”. Denna typ av tekniskt avancerade duschar är något utöver det nödvändiga. En 

mindre tekniskt avancerad dusch hade förmodligen uppfyllt samma funktion. Duschen blir i 

detta fall ett exempel på hur marknaden har skapat ett behov av produkter som har passerat 



 38 

den basfunktion som produkten egentligen vad skapad för att fylla (Heine, 2011). I och med 

duschens extra funktioner ger den ett exklusivt intryck som kan konnotera att den är 

påkostad och lyxig (Kapferer & Bastien, 2010). Det finns fler tekniska element i 

reklamfilmen. Exempelvis scenen i vardagsrummet där en stor TV som sträcker sig från golv 

till tak syns i bild. I likhet med duschen i badrumsscenen är denna typ av TV inte standard, 

vilket gör att även den kan konnotera lyx (Heine, 2011) 

 
Kenos reklamfilm har tydliga färginslag som går att koppla till deras logotyp. I början av 

filmen syns både Kenos logotyp och Kenos färger (gult och rött) på mobilskärmen. Gult 

plockas även upp i bakgrunden utanför bilen eftersom det där skymtas en gul byggnad. Här 

används färg för att förtydliga avsändaren (Bergström, 2012).  

 

Ljudet av regn i början av reklamfilmen förstärker intrycket av att det regnar. Denna 

ljudeffekt stärker dramaturgin i scenen (Hansson et al. 2006). Förstärkande atmosfärljud 

används kontinuerligt i Kenos reklamfilm. Exempelvis hörs ljudet av syrsor i scenen där 

”massageoljan klibbar” och ljudet av vågor i scenen när paret befinner på en sandstrand. 

 

Mellan bilscenen och strandscenen visas en sekvens med texten “Problem du kan få som 

miljonär” samtidigt som ljudet av en gonggong hörs. Ljudeffekten av gonggongen gör att 

texten uppmärksammas bättre. Det förtydligar även för mottagaren att en ny del av 

reklamfilmen tar vid (Hansson et al. 2006). Fler ljudeffekter hörs i reklamfilmen. Exempelvis 

hörs ljudet av snö som knarrar under scenen när paret befinner sig på skidsemester och 

“klickljud” förstärker kvinnans knapptryck på TV-kontrollen i vardagsrums-scenen. 

 

I bilscenen hörs ingen bakgrundsmusik men i resterande scener spelas den klassiska låten 

”An der schönen blauen Donau” av John Strauss den yngre. Musiken är mjuk i början, men 

tempot och volymen på låten höjs successivt under reklamfilmens gång. Den avslutas sedan 

explosivt tillsammans med texten “Det är inte lätt att vara rik”, som sedan följs av Kenos 

logotyp tillsammans med texten “Chans att bli miljonär varje dag”.  
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7.3 Jämförelse 
 
I reklamfilmerna är karaktärerna uppbyggda på olika vis, vilket kan indikera olika saker. I 

Maria Casions reklamfilm framställs en kvinna som tycks vara mån om sitt utseende då hon 

bland annat bär smink och nagellack. Kvinnan i Maria Casinos reklamfilm är dessutom 

väldigt propert klädd. I början av reklamfilmen bär hon en stilren jumpsuit, för att sedan 

byta om till en kritstrecks-mönstrad kostym. Denna typ av formella och enhetliga klädsel kan 

ge ett intryck av makt och hög status (Enninger, 1984). Kvinnan i Maria Casinos reklamfilm 

har dessutom ett självsäkert kroppsspråk. Hon har lugna rörelser och en rak hållning som 

speglar en säker och auktoritär karaktär (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Utöver detta stärks 

kvinnans karaktär genom att hon talar direkt till mottagarna och håller ögonkontakt, vilket 

skapar tillförlitlighet (Hellspong, 2011). 

 

Kvinnans karaktär i Maria Casinos reklamfilm skiljer sig till stor del från karaktärerna som 

byggs upp i Kenos reklamfilm. Paret i Kenos reklamfilm är karaktärer med en vardaglig 

approach som skapas via utseende, klädsel och språk. Paret är ledigt klädda under hela 

reklamfilmen. De bär exempelvis t-shirt, shorts, lättare klänningar etc. Detta är en betydligt 

lättare, mer avslappnad, klädstil är kvinnan i Maria Casinos reklamfilm. Parets klädsel 

speglar inte bara att de befinner sig på semester, utan det påverkar även deras karaktärer. 

Ledig klädsel i denna form associeras sällan till en hög samhällsklass. Deras lediga klädstil 

kan på så vis anspela på en lägre klass än kvinnan i Maria Casinos reklamfilm (Corrigan, 

2008). Keno skapar även personlighet hos sina karaktärer genom att de har en gotländsk 

dialekt. Enligt Aaker (1997) kan dialekter förstärka ett varumärke. Maria Casino och Keno 

använder sig alltså båda av ethos i sin retoriska övertalning, men på olika sätt i och med att 

de bygger upp olika typer av karaktärer. I Kenos reklamfilm speglas vardagliga karaktärer 

som mottagarna kan relatera till, medan Maria Casinos reklamfilm skapar en karaktär som 

mottagarna kan se upp till.  

 

Det pathos som byggs upp i reklamfilmerna skiljer sig också åt. I Kenos reklamfilm används 

pathos mer eftersom den är uppbyggd på ett berättande sätt, som låter mottagarna följa paret 

i deras liv. Detta bygger upp en känsla av närvaro genom att använda vardagliga karaktärer, 

igenkänning och humor (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Detta skiljer sig mot Maria Casinos 

reklamfilm eftersom den har ett tydligare speltema. Detta märks i och med att kvinnan talar 

om Maria Casio under reklamens gång. Maria Casino lägger mer tonvikt på användandet av 

logos-argument. Hon tilltalar bland annat mottagarna med “du” eller “jag ger dig”, samtidigt 

som hon tittar rakt in i kameran vilket ger känslan av att hon pratar direkt till mottagarna 

(Hellspong, 2011). Ett till sätt som kvinnan övertygar genom är att berätta om vilka fördelar 

man får av att spela på Maria Casion. Detta gör kvinnan genom att säga “ I’ll give you 200 % 
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welcome bonus and 100 free spins”. Det här är ett sätt att övertala mottagarna med logiska 

argument, vilket gör att Maria Casinos reklam ger ett mer säljande intryck än Kenos 

reklamfilm (Carlsson & Koppfeldt, 2003). 

 

Både Keno och Maria Casino använder lyx-attribut i sina reklamfilmer. Paret i Kenos 

reklamfilm har möjligheten att vara lediga och resa till flera olika resmål, vilket kräver ett 

kapital (Jansson, 2001). Dessutom har paret tillgång till tekniskt avancerade produkter som 

kan konnotera lyx (Kapferer & Bastien, 2010). Kvinnan i Maria Casinos reklam befinner sig i 

en takvåning, belägen i en storstad, som är en lyxsymbol i sig (Heine, 2011). Hon bär även 

kläder som kan antyder en hög samhällsklass (Corrigan, 2008). Även hologrammet håller en 

hög teknisk nivå som kan konnotera lyx (Kapferer & Bastien, 2010). Övertalningsmetoden 

som används i de båda reklamfilmerna visar på god livskvalitet. Reklamfilmerna tilltalar 

mottagarna genom en lyxig livsstil och förmedlar en bild av ett bättre liv som kan uppnås 

genom spel (Bjurström, 1991).  

 

Både Maria Casino och Keno använder sig av ljud för att förstärka uppbyggnaden av 

reklamfilmerna. Dock finns det skillnader i vilken stämning som byggs upp genom ljudet. 

Maria Casino har under hela sin reklamfilm en låt som spelas i bakgrunden. I början av 

reklamen är musiken dov. Mot mitten av reklamen sker en tempohöjning och volymen på 

bakgrundsmusiken ökar. Denna volym och tempohöjning bidrar till en känsla av spänning i 

reklamfilmen (Kalinak, 2010). Även Keno använder sig av bakgrundsmusik i sin reklam. 

Musik kan användas för att förstärka eller bygga upp en viss känsla och musiken som 

används i Kenos reklamfilm bygger upp en lättsam och positiv känsla (Dykhoff, 2002). I 

Kenos reklamfilm används en del atmosfärljud. Exempelvis ljudet av vågor och kvittrande 

fåglar. Detta förstärker mottagarnas intryck och upplevelse av miljön i reklamfilmen 

(Dykhoff, 2002).  
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8 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring analysen. Vi kommer utgå från våra 

teorier och tidigare forskning för att dra slutsatser i studien. Avslutningsvis kommer vi att 

ge förslag på vidare forskning för fortsatta studier inom området.  

 

8.1 Slutdiskussion 
 
Vilseledande reklam 

Tidigare forskning kring spelreklam visar att reklam inom spel ofta anspelar på människors 

önskan om en bättre livskvalitet och att reklamen bygger upp en förskönad bild av 

verkligheten (Binde, 2007). Vår studie visar liknande tendenser. En stor del av retoriken som 

används i de analyserade reklamfilmerna visar upp en bild av en lyxig levnadsstandard och 

att spel kan bidra till en bättre livskvalitet.  

 

Sannolikheten att vinna pengar genom spel framgår sällan i marknadsföringen (Binde, 

2007). Detta är en bild som stämmer överens med vårt analyserade material då det inte 

framgår i någon av de analyserade reklamfilmerna att sannolikheten att vinna pengar via spel 

är förhållandevis liten. En konsekvens av detta kan bli att många spelar utan förståelsen att 

chansen att vinna i de flesta fall är minimal. Om sannolikheten för vinst hade presenterats på 

ett tydligare sätt, så hade kanske fler reflekterat kring att spela eller över sitt spelande.  

 

Svenska Spel har uttalade riktlinjer som innefattar att de ska informera om riskerna och 

baksidorna med spel (Svenska Spel, u.å). Utifrån materialet i den analyserade Keno-

reklamen framförs inte dessa punkter. Med tanke på att vår undersökning visar att Keno i sin 

reklamfilm skapar en bild av att spelande kan bidra till en bättre livssituation, hade 

spelansvaret uppfyllts bättre om Svenska Spel hade varit tydligare med att framföra de 

konsekvenser som spel kan bidra till i sin reklamfilm. 

 

Lagar, etik och marknadsföring 

Det finns etiska och moraliska aspekter vid marknadsföring av spel. Tidigare forskning kring 

etik och spelreklam säger att det bör finnas ett socialt ansvar i marknadsföringen av spel och 

att spelbolag bör ta ett etiskt ansvar i sin marknadsföring för att inte bidra till spelmissbruk 

(Black & Ramsay, 2003). Socialt och etiskt ansvar bör finnas hos alla typer av spelbolag men 

framför allt hos de statliga bolagen som exempelvis Svenska Spel. De statliga spelbolagen har 

uttalade riktlinjer kring spel och arbetar med spelansvar. Detta gör att de statliga spelbolagen 

skiljer sig från de kommersiella spelbolagen, och bör därför ta ett större etiskt och socialt 

ansvar i sin marknadsföring av spel.  
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Marknadsföringen av spel styrs inte enbart av etiska riktlinjer, utan också av lagar. Statliga 

spel i Sverige styrs av tre lagar: lotterilagen, kasinolagen och lagen om anordnade av visst 

automatspel (Folkhälsomyndigheten, u.å). I dagsläget finns det ingen specifik spel-lag, utan 

marknadsföring av spel går under marknadsföringslagen (Marknadsföringslag [MFL], SFS 

2008:486). Detta skiljer sig från exempelvis alkohollagen som innehar särskilda 

bestämmelser kring marknadsföring av alkoholhaltiga preparat (Alkohollag [AL], SFS 

2010:1622). Även tobakslagen har särskilda bestämmelser kring marknadsföring av tobak 

(Tobakslag [TL], SFS 1993:581). Dessa varor kan, precis som spel, vara 

beroendeframkallande och orsaka hälsorisker (Institutet för hälsa och välfärd, u.å.). Det finns 

därav en problematik i att lagstiftningen kring marknadsföring av spel inte är lika 

omfattande som andra områden med uppenbara hälsorisker. Riksdagen har möjlighet att 

styra lagar kring alla varor och tjänster som kan påverka folkhälsan. I och med att spel är ett 

uttalat folkhälsoproblem bör dessa lagar ses över för att kunna ge tydligare riktlinjer kring 

marknadsföring av spel. Dessa riktlinjer bör gälla både statliga och kommersiella bolag. 

  

I dagsläget undgår de utländska spelbolagen den svenska marknadsföringslagen genom att ta 

sig in genom utlandet. Den hastiga digitala utvecklingen är en av anledningarna till att 

utländska bolag har kunnat kringgå svensk lagstiftning (Lotteriinspektionen, 2015). Det 

pågår en utredning kring att genomföra ett licenssystem av spel. Om detta system införs 

skulle det bland annat kräva att de utländska bolagen följer de riktlinjer som finns i Sverige 

kring spel och spelansvar (Regeringen, 2015). Det finns en viktig poäng i att införa denna typ 

av licenssystem, så att statliga och kommersiella spelbolag utgår från att följa samma lagar 

och genom det förebygga de hälsorisker som spel kan medföra. 

 

Betydande slutsatser 

De viktigaste slutsatserna i vår undersökning är att båda reklamfilmerna visar en bild av att 

spelande och vinster av stora summor pengar kan ge fördel i livet och generera en bättre 

livssituation. Dessutom framgår det att varken Maria Casino eller Keno visar baksidorna som 

spel kan generera i sin marknadsföring 
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8.2 Metoddiskussion 
 

Vi anser att vår valda metod och teori har varit lämplig för ändamålet med vår studie. Syftet 

med denna studie var att öka kunskapen kring hur statliga och kommersiella spelbolag 

argumenterar i sin marknadsföring. Argumentation och övertalning är en stor del av retorik. 

Visuella inslag kan även förstärka den retoriska argumentationen. Därför valde vi att se över 

semiotiska inslag, färg och ljud i vår analys. Detta var en lämplig analysmetod, då exempelvis 

ljud förstärkte intrycket av de båda analyserade reklamfilmerna.   

För att kunna göra djupgående analyser begränsades denna studies material till två 

reklamfilmer. Även om materialet hade bestått av fler än två reklamfilmer så hade inte 

studien kunnat lägga fram en generell slutsats kring spelreklam överlag. Däremot hade 

studiens resultat kanske blivit annorlunda om materialet hade varit större. Detta hade inte 

kunnat generalisera spelreklam överlag, men studiens resultat hade eventuellt kunnat bli 

djupare. 

8.3 Förslag på vidare forskning 
 
Denna undersökning analyserar två stycken reklamfilmer, detta gör att den inte kan 

generalisera någon slutsats, utan snarare lägga fram en slutsats kring just de två analyserade 

reklamfilmerna. En djupare undersökning skulle kunna byggas om mer material hade 

analyserats. Detta skulle kunna kartlägga de största skillnaderna mellan statligt 

kontrollerade spelbolag och de kommersiella spelbolagens reklamer. I undersökningen 

framgår det att företagen använder sig av livsstilsreklam och spelar på fördelar som spel kan 

generera till. Det vore därför intressant att göra en undersökning med mer material för att se 

om detta är en generell tendens inom spelreklam. En undersökning skulle även kunna utgå 

med frågeställningar och syfte att undersöka huruvida Svenska Spel lever upp till sitt 

uppdrag att arbeta för en säker spelmarknad.  

 

Genom att grunda en studie på receptionsanalyser, dvs. att göra olika typer av intervjuer, 

skulle det även kunna undersöka hur mottagarna uppfattar olika spelreklamer. En annan 

intressant vinkel hade kunnat vara att undersöka hur kommersiella och statliga bolag 

målgruppsanpassar sin reklam. Enligt Folkhälsomyndigheten är spelproblem vanligt bland 

unga, och var tionde man i åldern 16-29 år har problem med sitt spelande 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Därför skulle det finnas en relevans i att undersöka om 

spelreklam är målgruppsanpassad, då forskare anser att spelreklam inte bör rikta sig till 

riskgrupper för spel (Binde, 2007).  
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Transkribering Bilaga 1.  

 

Maria Casino: 

Kvinna: -So you think that bonuses are just for bankers in pinstriped suits? Then think again. 

I’ll give you 200 % welcome bonus and 100 free spins. Meet the new me, at Maria Casino. 

 

Keno: 

Kvinna: -Du tänk om vi vinner 15 miljoner ikväll! 

Man: -Jo men, som om det skulle göra livet helt oproblematiskt? 

TEXT: Problem du kan få som miljonär 

Man: - Nej åh, glömde badbyxorna på rummet. 

Man: -Nähe, jag har tydligen ingen täckning här. 

Kvinna: -Nä, det är olika lösenord till allting. 

Kvinna: -Man ser inte klok ut i en sån här saltvattens-frisyr. 

Kvinna: -Hur gör man när man bara vill duscha? 

Kvinna: -Man ser inte klok ut i sån här hjälm-frisyr. 

Kvinna: -Massageoljan klibbar fortfarande. 

Man: -Sa dem inte Inka-stad? Jag trodde att man skulle kunna shoppa här! 

TEXT: Det är inte lätt att vara rik. 

LOGO: Keno - Chans att bli miljonär varje dag. 

 

 


