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I vårt samhälle idag ställs det höga krav på att företag ska arbeta utifrån ett samhällsansvar som 

grundar sig i ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det kallas Corporate Social 

Responsibility, CSR. Svenska Spel, ett svenskt och statligt finansierat spelbolag har fått kritik för 

deras brist på CSR. Kritiken baseras i att staten som ska värna om folkhälsan finansierar ett 

företag vars produkter kan ha negativa konsekvenser för konsumenterna och samhället.  

Den svenska spelmarknaden är unik i form av de olika aktörer som agerar inom den. Svenska 

Spel var under lång tid ensamma i Sverige om att få leverera spel, men i modern tid har de fått  

konkurrens av mestadels utländska spelbolag. Svenska Spel försöker ha ett rykte av att de värnar 

om svenska folket, vilket gör att de i den nya marknaden möter ett dilemma i sina 

marknadsstrategier. De måste fortsätta marknadsföra sina produkter för att kunna utmana de 

utländska företagen, men behålla sin etik mot folket. Därför ämnar den här studien att undersöka, 

genom en fallstudie på tre av Svenska Spels TV-reklamer, om de anpassar sin kommunikation 

efter sina uttalade CSR-mål. Målet med den här fallstudien är att bidra till forskningen kring 

företag med kontroversiella produkter, med syfte att undersöka hur ett företags 

marknadskommunikation kan skilja sig från deras CSR. För att undersöka detta har en kritisk 

retorikanalysmetod använts och studien utgår ifrån marknadsföringsteorier som kan förklara våra 

forskningsfrågor.  

Resultatet visar att vissa företag producerar marknadskommunikationsmaterial som går emot 

deras CSR-grunder. Slutsatserna som dras från fallstudien pekar på att företag värderar 

ekonomiska vinster högre än social hållbarhet, men försöker maskera det bakom donationer och 

forskning, som kan gynna dem långsiktigt. I Svenska Spels fall skulle en avsaknad av CSR-

tänkande kunna resultera i allvarliga folkhälsoproblem på grund av en ökning av mental ohälsa, 

missbruk, och ekonomisk instabilitet. 
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In society today, it has become more common that companies are expected to strive against 

following a Corporate Social Responsibility. The concept of CSR involves the responsibility 

every company have towards the society and has it roots in economic, social and environmental 

standpoints. A Swedish company that has faced a lot of criticism for how they handle their CSR 

is Svenska Spel, a governmentally owned gambling company. The criticism is based on the 

government financing a company that can have negative consequences for the public health.  

The Swedish gambling market is rather unique in terms of the different competing actors in it. 

For a long time Svenska Spel had a monopoly on the market, but in modern days they have been 

facing competition from foreign gambling companies. Since Svenska Spel wants to build a 

reputation of themselves caring about the Swedish citizens, the competition has led to Svenska 

Spel facing a dilemma in their marketing. The dilemma is regarding them having to sell their 

products to compete with foreign companies, while still maintaining an ethical approach towards 

the public. Therefore this study seeks to examine, through a case study on three of Svenska 

Spel’s TV commercials, whether they adapt their marketing communication to their CSR. The 

goal of this case study is to contribute to other research regarding businesses with controversial 

products, with the purpose of seeing how a company’s marketing communication can differ from 

their CSR. To examine this, a critical rhetorical analysis method was used, as well as different 

marketing theories to answer our research questions.  

Our findings show that some companies produce material for their market communication that 

goes against their CSR foundations. The results of this case study point towards signs that 

companies value profits over social sustainability, but try to hide it behind donations and 

research, which may lead to their long term gains. In the case of Svenska Spel, a step away from 

their CSR could have serious impact on public health. 

Key words: CSR, advertising, market communication, Svenska Spel, gambling addiction 
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I dagens samhälle förväntar sig människor i större utsträckning att företag ska arbeta efter 

att ha ett tydligt Corporate Social Responsibility, förkortat CSR (Andersson, 2008). 

Begreppet berör det samhällsansvar som varje företag har och grundar sig i ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter. Kraven på CSR varierar, och beroende på vad 

konsekvenserna av ett uteblivet ansvarstagande kan bli har vissa företag högre krav på 

sig än andra. Ett företag som det under en lång tid har debatterats om i Sverige är det 

statligt finansierade bolaget Svenska Spel. Enligt den moderata europaparlamentarikern 

Christofer Fjellner (2018) kretsar debatten kring Svenska Spels sociala ansvar och 

huruvida det är motsägelsefullt att staten påstår sig verka för medborgarnas välmående, 

samtidigt som de finansierar något som kan förleda människor i missbruk och psykisk 

ohälsa. 

Socialminister Lena Hallengren menar att psykisk ohälsa är vår tids största 

folkhälsoutmaning och under 2019 satsade regeringen 1,7 miljarder på arbetet med 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2019). Trots det statliga arbetet för att motverka psykisk 

ohälsa har över 340 000 människor någon form av spelproblem i Sverige idag 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Det går även se att en dryg tredjedel av Svenska Spels 

intäkter kommer från personer med spelproblem. Ännu mer oroväckande är det att deras 

nätcasinon och spelautomater visar ännu högre siffror, där upp till 79% av intäkterna går 

att räkna till problemspelare (Cederblad, 2017). Christofer Fjellner menar att den svenska 

spelpolitiken aldrig har handlat om att värna konsumenternas intresse och att Svenska 

Spel aldrig varit för folkets bästa. Han hävdar: “anledningen stavas inte konsumentskydd, 

utan pengar,” eftersom Svenska Spel, enligt Fjellner, är en “kassako” som årligen 

inkasserar ungefär fem miljarder kronor till statskassan (Fjellner, 2018). 

Den här studien fokuserar på hur ett företags marknadskommunikation speglar kraven på 

deras sociala ansvar. Uppsatsen är en fallstudie som rör sig inom forskningsfälten 

marknadskommunikation och CSR och vi ämnar att, med hjälp av kritisk 

retorikanalysmetod, undersöka tre reklamfilmer för Svenska Spel. Målet med studien är 

att bidra till forskningen kring hur företag med kontroversiella produkter kommunicerar 

sitt sociala ansvar i sin marknadskommunikation.  

1 Inledning 
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2.1 Svenska Spel 

Grunden för vad som idag är Svenska Spel lades år 1897. I begynnelsen var det 

privatpersoner som sökte finansiering till Stockholmsmässan för att kunna genomföra ett 

lotteri. Ansökan godkändes av regeringen och därmed bildades Lotteriexpeditionen, som 

kom att bli den första instansen av det vi idag kallar Svenska Spel. På 30-talet i Sverige 

var illegal vadslagning ett utbrett problem i samhället och staten beslutade då att spel 

måste vara kontrollerade under trygga former. 1934 bildades därför AB Tipstjänst, som 

fick ensamrätt att erbjuda spel till den svenska befolkningen. 1997 slogs AB Tipstjänst 

ihop med Lotteriexpeditionen och bildade Svenska Spel. 1999 tillkom även casinospel 

till Svenska Spels utbud (Svenska Spel, u.å.). 

2.2 Corporate Social Responsibility 

CSR berör det ansvar ett företag har för sin samhällspåverkan och medborgarnas krav på 

att företag ska delta och bidra i det arbetet ökar. För att verkligen se över sitt sociala 

ansvarstagande bör ett företag integrera sociala, miljömässiga, etiska, och ekonomiska 

tankeställningar i sin verksamhet. Detta ansvarstagande ämnar att öka värdet mellan 

företaget och samhället samt minska möjligt ogynnsamma händelser (Europeiska 

kommissionen, u.å.). Vad det betyder för ett företag är att de har som uppgift att förstå 

sin roll i världen och därefter anpassa sina arbetssätt för att så gott de kan skapa de bästa 

sociala, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för samhället och framtiden 

(Europeiska kommissionen, u.å.). 

CSR tenderar att vara kopplat till de globala målen som FN fastslog 2015. De globala 

målen består av 13 punkter som berör allt från fattigdom till miljöproblem och hälsa. 

CSR Sweden är ett företagsnätverk som samarbetar med samhällets alla aktörer för att 

assistera dem till att nå de globala målen (CSR Sweden, u.å.). Det tredje globala målet 

kallas “Hälsa och välbefinnande” och är det hållbarhetsmål som är relevant för vår 

studie. Målet omfattar både fysisk och psykisk hälsa och på hemsidan för de globala 

2 Bakgrund 
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målen uttrycks en del av målet på följande sätt: ”Minska antalet dödsfall till följd av icke 

smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa” (Globala målen, u.å.).  

2.3 Svenska Spels CSR  

På Svenska Spels hemsida står det att de anser att deras viktigaste CSR-frågor handlar 

om samhällsansvar, hälsa och välbefinnande eftersom de bedömer att det är på dessa 

områden som de har störst chans att arbeta efter de globala målen. Svenska Spel förklarar 

att de utifrån det tredje globala målet försöker, exempelvis, förhindra och behandla 

missbruk genom att ha ett genomgående spelansvar och höja kunskapen om spelberoende 

genom att driva nätverk. Deras målsättning är att på ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt 

kunna erbjuda spel utan risk för problem för spelarna (Svenska Spel, 2018). En del av 

Svenska Spels sociala ansvar handlar också om att ge ekonomiskt bistånd direkt till 

svensk idrott och social utveckling, vilket de gör genom att en del av intäkterna går till 

barn- och ungdomsverksamheter. De bidrar också till forskning kring beroendesjukdomar 

för att förstå hur de kan förebyggas och behandlas (CSR Sweden, u.å.).  

Svenska Spel menar att de har som uppgift att erbjuda spel till medborgarna, men att 

också verka för en trygg och säker spelmarknad som präglas av spelansvar. Detta 

beskriver de på sin hemsida, där det går att läsa följande: “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. Vi har exempelvis 

inga ’guldkunder’” (Svenska Spel, u.å.). 

 

Svenska Spel erbjuder även olika verktyg för att konsumenten ska kunna hålla koll på sitt 

spelande. Exempel på detta är spelvanor, en funktion som samlar information om 

kundens spelvanor med syfte att Svenska Spel ska kunna agera ifall de märker 

missbrukande tendenser. De har också infört spelgränser för att konsumenten ska kunna 

sätta en gräns för hur mycket pengar det är möjligt att sätta in (Svenska Spel, u.å.). 

Svenska Spel förklarar förhållningssättet till deras marknadsföring på följande sätt:  

 

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad där vi har sett en markant 

ökning av de utländska bolagens medieinvesteringar. Syftet med vår 

marknadsföring är att uppmärksamma våra kunder på våra produkter 
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och på vårt spelansvar. Men ansvar och omtanke är viktigt – riskfyllda 

spel marknadsförs restriktivt. (Svenska Spel, u.å.) 

2.4 Spelmissbruk  

Personer med spelproblem utvecklar ett beroende av att spela och har svårt att kontrollera 

hur mycket tid och pengar de lägger på sitt spelande. Det är vanligt att spelmissbruk 

uppkommer genom att personen försöker fly sin vardag, exempelvis i samband med dålig 

hälsa eller ekonomi, eller en närstående persons död. Spelandet kan ge en känsla av att 

man har kontroll över situationen igen, och man ger spelet sitt fulla fokus 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Moran, Bradbury och Mills (2019) menar att spelmissbruk fungerar precis som ett 

alkohol- och drogmissbruk, men utan att missbrukaren brukar någon drog. Den farliga 

skillnaden är att det enklare går att se på en alkohol- och drogmissbrukare att personen är 

påverkad. Men med en spelmissbrukare går konsekvenserna lättare att dölja, vilket kan 

leda till att missbruket pågår en längre tid utan att bli upptäckt. Det är oftast arbetslösa 

unga män utan säker inkomst som hamnar i ett spelmissbruk. Att vara en spelmissbrukare 

eller att ha en i sin närhet kan leda till stora skulder, men också allvarliga psykiska 

problem. Självmord och annat våld är frekvent förekommande hos personer som lever i 

ett spelmissbruk (Moran, Bradbury, & Mills, 2019, s. 63). 

Det går att förebygga spelproblem, men forskningen är ännu inte överens om vilka 

metoder som är mest effektiva. Inom annan missbruksforskning brukar 

tillgänglighetsbegränsningar genom prishöjningar och begränsade öppettider pekas ut 

som viktiga åtgärder. Detta är dock svårt att implementera på den digitala spelmarknaden 

eftersom hemsidor inte har några öppettider, och en spelare väljer sitt eget pris genom 

valda insatser på spelen. Andra försök inom missbruksforskningen har varit att starta 

utbildningsprogram i skolan för att minska ungas alkoholintag, men det finns ingen 

bevisad effekt på minskat spelande. (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Ett spelmissbruk tar sig oftast i uttryck i att missbrukaren vill vinna tillbaka det som hen 

har förlorat. Detta benämner forskare som “belöningsbeteende” och enligt Moran, 

Bradbury & Mills (2019) skapas det av dopamin, som är en signalsubstans i det centrala 

nervsystemet som ger en känsla av lycka till personen som spelar. En person som 
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befinner sig i ett spelmissbruk tenderar att ha ett impulsivt och sensationssökande 

beteende och saknar ofta konsekvenstänkande. Spelmissbrukare har i de flesta fall svårt 

att vara tålmodiga och vänta på en större belöning, utan tar hellre de mindre och snabbare 

belöningarna (Moran, Bradbury, & Mills, 2019, s. 64). 

2.5 Spelmissbruk i Sverige  

Över 340 000 personer i Sverige har någon form av spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Spelproblem är vanligast bland män som är 25–44 år, men över var tionde man är 

i riskzonen för att falla i spelmissbruk. Av de som ringer till den nationella stödlinjen för 

att få hjälp så har majoriteten problem med två typer av spel, onlinecasino och sportspel 

online. Det är också dessa två typer som marknadsförs mest i Sverige (Binde & Romild, 

2019). Statistik visar att underklassen och den övre medelklassen är de två grupper i 

samhället som har störst risk för spelproblem i Sverige. Det går också att dra kopplingar 

mellan utbildning och spelproblem. Folk som har gått en högskoleutbildning har lägre 

benägenhet att hamna i ett spelberoende (Folkhälsomyndigheten, 2018), men 

högutbildade är överrepresenterade bland de som rapporterar att de känner av negativ 

påverkan från spelreklam (Binde & Romild, 2019). Sedan 2003 ingår spelproblem som 

ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken eftersom det har allvarliga konsekvenser 

för hälsa, ekonomi, och socialt liv, samtidigt som det är möjligt att förebygga 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

2.6 Nya spellagen 

Den första januari 2019 trädde en ny lag i kraft i Sverige. Lagen reglerar spel om pengar 

och detta förändrade kraven på spelbolagen (SFS 2018:1138). Vad gäller 

marknadsföringen, som är den del av lagen som är mest relevant för den här studien, så 

krävs nu att måttfullhet ska efterföljas. Konsumentombudsmannen, KO, 

(Konsumentverket, 2019) anser exempelvis att uttryck som “spela nu” och “så kan du ta 

hem miljonerna” bryter mot lagen om måttfullhet. Spelbolagen får heller inte antyda att 

det är något annat än slump som avgör resultatet på ett spel. KO menar vidare att 

marknadsföringen inte heller får bidra till att pressa konsumenten att spela eller att känna 

sig pressad om hen inte spelar. Det anses inte heller, enligt Konsumentombudsmannen, 

vara måttfullt att förmedla bilden av spel som socialt attraktivt (Konsumentverket, 2019). 
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3.1 Problemformulering 

Svenska Spel använder sig frekvent av CSR-kommunikation och uttrycker själva att de 

vill verka för en sund och säker spelmarknad. De menar att deras verksamhet baserar sig 

på omtanken om kunden och förespråkar att den bästa spelupplevelsen infinner sig när 

man ”spelar lagom” (Svenska Spel, u.å.). Men med tanke på den eventuellt negativa 

påverkan på folkhälsan som Svenska Spels produkter kan ha, är det av yttersta vikt att 

deras marknadskommunikation stämmer överens med deras uttalade CSR-mål.  

3.2 Mål och syfte 

Målet med studien är att bidra till forskning om hur företag kommunicerar sådant som ur 

folkhälsosynpunkt berör kontroversiella frågor såsom tobak, alkohol och spel. Studien 

kommer specifikt att fokusera på deras kommunikation i form av reklamfilmer och hur 

de anpassar sin reklam efter kraven på CSR. Studiens mål ämnas att uppnås med hjälp av 

en fallstudie på tre av Svenska Spels reklamfilmer.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur CSR kommer till uttryck i 

reklam/marknadskommunikation hos spelbolag för att öka förståelsen kring hur ett 

företags marknadskommunikation kan skilja sig från vad de uttrycker i sin CSR-

kommunikation.  

3.3 Frågeställningar 

Med denna studie ämnar vi att studera, med hjälp av en retorikanalys, tre reklamfilmer 

som skapades efter den nya spellagen utfärdades utifrån föjande frågeställningar:  

 

• Hur konstruerar Svenska Spel bilden av spelande genom sina reklamfilmer? 

• Hur kopplas konstruktionen av spelande i Svenska Spels reklamfilmer till det 

samhällsansvar de påstår sig ha?  

 

3 Mål, syfte och problemformulering 
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I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom de olika områdena 

som är relevanta för den här studien. Retorikens roll i reklam och CSR advertising utgör 

den största delen av kapitlet, men vi kommer även att beröra den svenska spelmarknaden 

och kontroversen kring spelreklamernas existens.  

4.1 Retoriska strategier i reklam 

I reklam och marknadsföring är retorik en avgörande faktor i kommunikationsarbetet för 

att sticka ut i den hårt konkurrenssatta marknaden där alla tävlar om publikens 

uppmärksamhet. Brigitte Mral och Lars Åke Larsson (2014) har genomfört 10 fallstudier 

på olika reklamer. Enligt Mral och Larsson är syftet med reklam att öka efterfrågan på 

sin produkt och stärka sitt varumärke (2014, s. 13). 

Reklam går även ut på att informera och övertyga, men det handlar också om att göra 

publiken uppmärksam på ett budskap (Mral & Larsson, 2014, s. 72). På 60- och 70-talet 

kunde företagen klara sig på att endast beskriva hur bra deras produkt är. Men med tanke 

på den stora mängden information som når oss varje dag, krävs det numera att företagen 

använder sig av retoriska verktyg för att övertyga sina konsumenter (ibid, s. 73). 

Författarna menar att reklamens största retoriska problem idag dels är att sticka ut bland 

konkurrenter, men även att mottagarna är medvetna om att reklamskaparna vill övertyga 

dem. Av denna anledning behöver reklamskaparna hitta strategier för att deras reklam 

inte ska upplevas som manipulativ. Dessa strategier tar sig oftast i uttryck i humor eller 

självironi (ibid, s. 14).  

Mral och Larsson (2014) forskar även om användningen av musik i TV-reklam. Musik 

förekommer i de flesta reklamfilmer och den påverkar hur vi tar emot den information 

som de rörliga bilderna visar, men också de verbala och textade delarna. Forskningen på 

musik i reklam har kommit fram till att musikens huvuduppgift är att skapa en stämning, 

markera inledning och avslutning, illustrera och understryka olika händelser i filmen eller 

skapa olika associationer. Musiken kan också användas till att skapa ett minne hos 

mottagaren av produkten, i form av jinglar eller dylikt (Mral & Larsson, 2014, s. 39). 

4 Forskningsöversikt 
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Ett annat element som många företag använder sig av i reklam är slogans. En slogan har i 

princip samma uppgift som en jingel, att fungera som en signatur som mottagaren sedan 

sammankopplar med företagets varumärke. En slogan är i de flesta fall kort och simpel, 

eftersom det gör den lättare att komma ihåg. Efter att ha upprepats flertalet gånger har 

sloganen troligtvis etsat sig fast i våra minnen och blir sedan något vi plockar fram i våra 

vardagliga liv, trots att företaget har slutat använda den (Mral & Larsson, 2014, s. 39). 

Nick Woodford kommer i sin studie fram till att användning av nostalgi i reklamfilmer är 

ett ovanligt men effektivt sätt för att öka publikens positiva känslor gentemot ett företag, 

och kan skapa avsikt att handla. Det krävs dock att man lyckas väva in fler känslor utöver 

nostalgi för att skapa den mest givande reklamen, och historien som berättas i en 

nostalgisk reklam måste knytas tillbaka till varumärket på ett tydligt sätt för att undvika 

förvirring (Woodford, 2019).  

4.2 Forskning om spelreklam  

Det finns en ständigt pågående debatt i samhället gällande spelreklam och huruvida det är 

lämpligt att de existerar. Marco Pedroni (2018, s. 183) menar att på ena sidan står 

butiksägare och branschorganisationer som tjänar pengar på spelandet, och på andra 

sidan står icke-vinstdrivande organisationer som vill skydda befolkningen från risker. 

Enligt Pedroni (2018, s. 183) fungerar kommersiella spelreklamer som ett nedtonande 

verktyg som gör det svårare för befolkningen att se att det pågår en kamp och döljer de 

processer som pågår i samhället. Resultaten i Pedronis studie visade att de 

reklamfilmerna han undersökte är problematiska. Reklamfilmerna i studien målade upp 

spelande som en möjlighet att få en social upprättelse och reklamerna tenderade att inte 

stämma överens med hur verkligheten oftast ser ut när det kommer till spelande (Pedroni, 

2018, s. 200).  

Hörnle, Schmidt-Kessen, Littler och Padumadasa (2019) undersökte spelreklam online 

och kom fram till att det finns två huvudsakliga problem med spelreklam. Det första 

problemet är att det kan vara svårt att skilja på reklam och användarskapat innehåll. 

Nästa problem är att det finns en risk att spelbolag använder sig av riktad reklam mot 

spelmissbrukare eller folk i riskzonen för att bli spelberoende. Dessa två problem 

tillsammans gör att folk som har problem blir utsatta för marknadsföring för hemsidor 
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som de försöker hålla sig ifrån (Hörnle, Schmidt-Kessen, Littler & Padumadasa, 2019, s. 

328).  

4.3 Forskning om den svenska spelmarknaden 

Sedan den nya spellagen trädde i kraft den första januari 2019 har över 70 spelbolag fått 

licens att agera på den svenska spelmarknaden. Trots detta står de två tidigare 

monopolinnehavarna Svenska Spel och ATG tillsammans för mer än hälften av den 

totala nettoomsättningen. Robert Banström på Casino Wings påstår att de stora 

varumärkena har fått ett starkt fäste bland de svenska spelarna, och många ser ut att hålla 

sig kvar hos sina tidigare favoriter (Banström, 2019). 

 

Jörgen Hettne (2012) hävdar att all form av statlig reglering av nationella spelmarknader 

inskränker i EU:s fria marknad. Den svenska spelregleringen har granskats i EU-

domstolen, vilka påpekade att det kan anses olämpligt att tillåta privata aktörer att dra 

nytta av spelares svagheter. Av denna anledning är det godkänt att den svenska staten 

begränsar anordnandet av spel trots att det bryter mot handelsfriheten. Dessutom anses 

det lämpligt att staten ska få äga och marknadsföra Svenska Spel eftersom det kan tolkas 

vara en allmännyttig organisation (Hettne, 2012). 

 

Mikael Arvidsson, James Sjöstrand och Jesper Stage (2017) undersökte hur den svenska 

onlinespelmarknaden har påverkats av att utländska spelbolag har tagit sig in på 

marknaden. Deras resultat visar att det har varit relativt få byten från etablerade svenska 

spelbolag till utländska utmanare och tvärtom. De som har spelat inom de svenska, 

styrda, ramarna tenderar att hålla sig kvar. Den målgrupp som utländska företag istället 

fokuserar på, som Svenska Spel inte lyckas locka, blir de som precis börjat eller vill börja 

spela (Arvidsson, Sjöstrand & Stage, 2017).  

4.4 Reklam och CSR 

Att använda sig av CSR i reklam och marknadsföring blir allt vanligare i samband med 

att kraven på att företagen ska ta ansvar ökar. Företagen själva ser också ett värde i att 

marknadsföra sig som ansvarstagande eftersom det gör konsumenterna mer benägna att 

stanna hos företaget och fortsätta konsumera deras produkter. Ett tecken på den ökade 

benägenheten att marknadsföra företagets CSR går exempelvis att se i Storbritannien, där 
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majoriteten av företagen söker samarbeten med välgörenhetsorganisationer (Topic & 

Tench, 2016, s. 357). 

Martina Topic och Ralph Tench (2016) forskar om CSR advertising och genomförde en 

studie kring hur Lidl arbetade med CSR advertising i Kroatien och Storbritannien. 

Författarna menar att CSR advertising kan delas in i två grupper, den informativa och den 

övertalande. Den informativa ämnar att informera publiken om företagets värderingar 

och vad de gör för samhället, medan den övertalande typen syftar på att påverka 

kundbeteenden. Studien visade att social kontext är av yttersta vikt när man som företag 

vill använda sig av CSR advertising. Topic och Tench kom även fram till att olika länder 

har olika syn på vad som är viktigt när det kommer till CSR advertising och att det 

påverkar hur mottagarna tar emot budskapen (Topic & Tench, 2016, s. 357).  

Annechen Bahr Bugge (2016) undersökte hur livsmedelsindustrin anpassar den reklam 

som är riktad mot barn och unga, och resultatet visade att det finns ett nära samband 

mellan marknadsföring och hälsopolitik som kan vidareutvecklas för att förbättra barnens 

diet och livskvalitet. Bugge såg tecken på att hälsa har blivit ett allt viktigare fokus för 

CSR-strategier, men inte för att företag som McDonalds och Coca-Cola vill folket väl, 

utan för att det är vad den norska befolkning föredrar och prioriterar. Reklam speglar inte 

bara vad ett samhälle är, utan vad det vill vara, och vad det norska samhället vill vara är 

hälsosamt (Bugge, 2016). I Bugges studie framkommer det tydligt att företag anpassar 

sin CSR-marknadsföring efter vad som säljer, och inte efter sina egna godhjärtade 

värderingar.  

4.5 Forskningslucka 

Av tidigare forskning att döma blir det tydligt att företag idag har en ökad benägenhet att 

marknadsföra sitt eget CSR, men forskning visar också att detta görs för att öka 

försäljningssiffrorna och inte för att värna om medmänsklighet och miljö (Bugge, 2016). 

Tidigare forskning visar också att mottagare av reklam idag är medvetna om att de 

försöker övertygas och att företag därför måste hitta strategier för att inte verka 

manipulativa (Mral & Larsson, 2014). Vidare har forskare kommit fram till att 

spelreklam tenderar att destigmatisera bilden av spelande och även skapa en overklig bild 

av vad spelande kan innebära för personen som spelar (Pedroni, 2018). 
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Tidigare forskning om Svenska Spel har haft ett stort fokus på det tidigare spelmonopolet 

(Banström, 2019) och hur Svenska Spel har lyckats hantera det ökade inflytandet av 

utlandsbaserade spelbolag (Arvidsson, Sjöstrand & Stage, 2017). Det som saknas i 

forskningen kring spelbolag i Sverige är en analys av marknadskommunikationen och 

hur de anpassar sina budskap till det ökade kravet på CSR, och där har vi hittat vår 

forskningslucka. 
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I det här kapitlet kommer det redogöras för de olika teorier och begrepp som utgör den 

teoretiska grund som analysen i ett senare skede ska kopplas till. Kapitlet kommer att 

beröra företagsidentitet och kommunikation, men också ett företags position i relation till 

sina intressenter.  

5.1 Brand identity 

Enligt David A. Aaker (1996) handlar brand identity om de associationer ett företag vill 

§att folk ska ha om deras varumärke, och om hur man ska upprätthålla den bilden. 

Kommunikationen utåt måste representera vad varumärket står för, och för att skapa en 

hållbar relation mellan identiteten och kunderna måste representationen beröra på en 

emotionell eller uttrycklig nivå (Aaker, 1996, s. 68). Anders Amnéus påstår att värdet av 

varumärkets identitet uppstår först genom effekterna av en bra kommunikation av sina 

värderingar (Amnéus, 2011, s. 91). Många företag vill att kunderna ska associera 

varumärket till pålitlighet och ärlighet, och ett sätt att lyckas kommunicera dessa 

associationer är att antyda att man har “kunden först” som kärnvärde i företaget. Om 

företaget lyckas förmedla detta som en trovärdig identitet känner kunderna att företaget 

bryr sig om dem, och det är lättare för en människa att gilla någon som redan gillar dig 

(Aaker, 1996, s. 125).  

Brand identity handlar inte bara om vad varumärket kommunicerar, utan också hur det 

kommuniceras. Ett företag som talar med låg röst och är sparsamma med färger 

förmedlar en känsla av exklusivitet och det är underförstått att de är viktiga eftersom de 

inte behöver höja rösten. Detsamma gäller användandet av typsnitt. Smala typsnitt i en 

liten storlek med många tomma utrymmen, särskilt i mitten av bilden, uttrycker klass 

(Amnéus, 2011, s. 93). 

5.2 Positionering 

Enligt Amnéus är positionering viktigt för att ett varumärke ska hitta en plats på 

marknaden där de kan ge kunderna precis vad de vill ha och vara ensamma om det (2011, 

s. 64). Det viktigaste till en början är inte att få konsumenter att köpa den marknadsförda 
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produkten, utan företag måste få kunden att börja känna igen och tänka på varumärket 

(ibid, s. 139). Företaget måste jämföra sitt varumärke med konkurrenterna och hitta något 

som sticker ut, det som gör dem bättre än konkurrenterna, och uttrycka det i handling 

(ibid, s. 61-62). Det är av också av företagets intresse att kunna lösa konsumentens 

problem eftersom det påverkar om kunden tycker om varumärket eller inte. Om 

varumärkets position är riktad mot ensamstående äldre personer kan man uttrycka att 

chansen att träffa en partner ökar om de börjar använda företagets produkt, vilket gör att 

de kommer känna sig mindre ensamma, och därmed skapas en mer positiv bild av 

produkten hos kunden (ibid, s. 68).  

De senaste åren har det blivit populärt att positionera sitt varumärke med CSR, 

miljömedvetenhet och hållbar utveckling. Eftersom ett varumärke står för allt företaget 

säger och gör, så blir det ännu viktigare att omsätta det i handling så att man inte förlorar 

sin unika position i tomma adjektiv (Amnéus, 2011, s. 67).  

Ett annat vanligt sätt att hitta sin marknadsposition är att utgå ifrån kulturella värderingar, 

och därefter använda en marknadskommunikation som speglar det inhemska folkets 

kultur. Företag som lyckas med detta större utdelning av sina reklamer i jämförelse med 

utländska företag som försöker kommunicera sin, för mottagarna, främmande 

företagskultur (Ahmed, 2001). Ett företag som vill slå sig in på den svenska marknaden 

bör därför anpassa sin kommunikation efter svenska värderingar. Typiska exempel på 

svenska värderingar som har blivit internationella kännetecken för Sverige är välfärd 

(Johansson Robinowitz & Werner Carr, 2001, s. 2) och jämlikhet där alla ska ha samma 

sociala status och alla får vara med (ibid, s. 99). Ytterligare ett exempel på ett kulturellt 

fenomen som svenskar värderar högt är den svenska sommaren, när många lämnar sina 

hem för att spendera semestern i sina sommarstugor (ibid, s. 121).  

5.3 Brand loyalty 

Enligt Aaker är ett varumärkes värde skapat av lojala kunder eftersom de står för 

förutsägbara och stabila inkomster. Kundlojalitet hos existerande företag är ett av de 

största hindren för nya konkurrenter som försöker slå sig in på marknaden, eftersom 

kostnaden för att försöka bryta lojalitet är hög. För företag som har trogna kunder är det 

viktigare att behålla de lojala än att försöka locka nya kunder (Aaker, 1996, s. 21). För att 

stärka lojaliteten till redan trogna kunder eller personer som väger mellan två varumärken 
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krävs det en tydlig och effektiv kommunikation av företagets brand identity som 

kunderna kan skapa en starkare relation till (ibid, s. 23). Vissa organisationer försöker 

stärka relationerna genom att kommunicera en roll som “bra medborgare” i sin brand 

identity och lägger stor vikt på miljömässigt hållbart arbete och donationer till 

välgörenheter. Om detta stämmer överens med kundens egna värderingar kan lojaliteten 

öka, men det är svårt att bedöma i vilken utsträckning (ibid, s. 119). “Bra medborgar”-

metoden kan också bryta lojaliteten till andra företag. Om en kund väger mellan två 

varumärken eller tvivlar på sin lojalitet så säger 78% att de hellre köper en produkt som 

stödjer välgörande ändamål ifall priset är detsamma. Ungefär två tredjedelar säger att de 

kan tänka sig att byta favoritmärke till ett som stödjer något de står för (ibid, s. 120). 

5.4 Stakeholder strategy 

Stakeholder strategy är en vanlig strategi inom CSR-kommunikation som bygger på ett 

tankesätt där företaget fokuserar mer på the stakeholders, alltså intressenterna, istället för 

företaget. Med intressenter menas alla grupper och individer som kan påverka eller bli 

påverkade av att ett företag uppnår sina mål. Detta synsätt på intressenter har kommit att 

bli vanligt inom forskningen på strategisk hantering och kommunikation (Tarnovskaya & 

Bertilsson, 2017, s. 133). Inom stakeholder strategy finns det olika inriktningar för hur 

företaget vill kommunicera med sina intressenter. För statliga företag är det vanligt att 

man agerar utifrån en stakeholder information strategy som baserar sig på 

envägskommunikation där organisationen talar till intressenterna om sin goda CSR, med 

små möjligheter till respons. Intressenternas roll i informationsstrategin är att godta eller 

förkasta det budskap som företaget sänder ut, därför måste ett företag vara tydliga med 

hur de kommunicerar sina goda intentioner och beslut för att behålla intressenterna på sin 

sida (Morsing & Schultz, 2006).  

Ett exempel på hur stakeholder strategy kan användas är det svenska företaget IKEA. 

Genom att de har skapat en stödjande organisationskultur och en god samarbetsmiljö har 

man fokuserat på flera intressentgrupper och därmed underlättat för dessa att bidra till 

företaget. Att ha flera olika intressentgrupper som engagerar sig i företaget förstärker 

IKEAs varumärkesvärde och fungerar även som ett sätt att motverka problem och ta sig 

an eventuella skandaler. Likt andra stora och multinationella företag kan det vara svårt att 

ha kontroll över vad alla aktörer gör, vilket kan leda till stora problem för varumärket. Ett 

exempel på detta är när IKEA 2015 blev anklagade för att använda sig av barnarbete för 
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att tillverka sina produkter och därmed fick deras varumärke ifrågasatt av kunder och 

andra intressenter. IKEA valde då att utfärda en uppförandekod med fokus på regler 

kring barnarbete som riktade sig till deras underleverantörer. Följdes inte 

uppförandekoden, avslutade IKEA sitt samarbete med dem. En annan åtgärd som IKEA 

genomförde var att samarbeta med UNICEF och organisationen “Save The Children”, 

genom att uppmuntra alla deras intressenter att engagera sig för att förhindra barnarbete. 

Genom denna varumärkesstrategi och med dessa åtgärder med fokus på olika 

intressentgrupper lyckades IKEA vända den negativa anklagelsen till något positivt för 

deras varumärke (Tarnovskaya & Bertilsson, 2017, s. 137-138). 

5.5 Sammanfattning 

Samtliga teorier och begrepp har nu genomgåtts och i det här avsnittet kommer deras 

relevans att förklaras.  

Brand identity kommer att användas för att hjälpa oss förstå hur Svenska Spel vill 

uppfattas och vilka associationer deras varumärke ska skapa hos medborgarna. Inom 

brand identity är det viktigt att kommunikationen utåt symboliserar vad företaget står för 

och av denna anledning är reklamfilmerna bra analysobjekt att utgå ifrån (Aaker, 1996, s. 

68). Brand identity hjälper oss också att förstå hur kommunikationen tar sig uttryck och 

inte bara vad det som uttrycks betyder. Sedermera används positionering för att förstå 

vilken plats på marknaden Svenska Spel vill ha (Amnéus, 2011, s. 64) och identifiera vad 

som gör Svenska Spel unikt i jämförelse med sina konkurrenter, och hur de 

kommunicerar detta genom sina reklamfilmer (ibid, s. 61–62). Att positionering numera 

är starkt sammankopplat med CSR-kommunikation (ibid, s. 67) gör det till en relevant 

teori för denna studie eftersom det ger en bild över vilken position på marknaden 

Svenska Spel vill ha.  

Eftersom den svenska spelmarknaden idag är präglad av ny och hård konkurrens 

(Svenska Spel, u.å.) är det viktigt för Svenska Spel att behålla sina kunder. Inom teorier 

om brand loyalty finns flera verktyg för att göra detta. Ett av dessa verktyg är att 

kommunicera sin CSR-verksamhet för att stärka företagets relationer med kunderna 

(Aaker, 1996, s. 119). Dessa faktorer gör att brand loyalty är relevant för vår studie. 

Stakeholder strategy kan kopplas till Svenska Spels marknadsföring eftersom det 

förklarar hur de kommunicerar med intressenterna. Informationsstrategin inom 
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stakeholder strategy är den som är mest relevant för vår studie då den ofta används av 

statliga bolag (Morsing & Schultz, 2006). Stakeholder strategy kan hjälpa oss att förstå 

hur Svenska Spel går till väga för att stärka sitt stöd hos intressenterna i den pågående 

debatt som finns kring bolaget.  
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I det här kapitlet förklara det hur analysen av empirin planeras att genomföras. Detta 

förklaras genom en beskrivning av metoden kritisk retorikanalys och retoriken, för att 

sedan mer genomgående redogöra för hur analysen kommer att genomföras. Kapitlet 

utgörs även av information kring vårt hämtade analysmaterial. Utöver dessa delar 

diskuteras även de urval vi gjort och hur vi resonerar kring dem. Avslutningsvis 

argumenteras det för studiens legitimitet och möjlig kritik som kan uppkomma bemöts. 

6.1 Material och urval  

Det material som analyseras är hämtat från Svenska Spels olika Youtube-kanaler. 

Företaget har delat upp sina reklamfilmer på de olika Youtube-kanalerna beroende på 

vilken typ av tjänst som erbjuds i filmen. Som analysmaterial har en film valts ut från 

vardera Youtube-kanal. Reklamfilmen Generation Stryket har hämtats från Youtube-

kanalen ”Svenska Spel Sport & Casino” och Skärgårdskiosken är hämtad från kanalen 

”Svenska Spel Tur”. Det sista analysobjektet, Världens Svenskaste Spelbolag, är hämtat 

från Youtube-kanalen ”Svenska Spel”, där mer allmänna filmer om Svenska Spel 

publiceras.  

Den nya spellagen utfärdades under sommaren 2018 och trädde sedan i kraft den första 

januari 2019 och det är den lagen vårt urval blev bestämt utefter. Skärgårdskiosken och 

Generation Stryket är publicerade efter lagen trätt i kraft, medan Världens svenskaste 

spelbolag publicerades 12:e november, efter att lagen var utfärdad. Det går att 

argumentera emot valet av att ha med filmen som publicerades innan lagen trädde i kraft, 

men vår bedömning är att företagen är medvetna om kommande relevanta lagar och 

därför är reklamfilmen med i vår studie.  

Den nya spellagen har förändrat hur marknadsföringen kring spelreklam får se ut och 

därför bestämde den vårt urval. Lagen har höjt kraven på det sociala ansvaret spelbolagen 

har och därav är den relevant för vår studie att utgå ifrån när vi bestämmer vilket material 

som ska studeras. Utöver spellagen, ställdes även två andra krav i urvalet av filmerna för 

att de skulle anses vara lämpliga att analysera. Ett av kraven är att filmen ska vara 30–60 
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sekunder lång för att det ska finnas tillräckligt med material att analysera. Det andra 

kravet är att filmens innehåll ska beröra spel eller spelande på något sätt.  

Världens svenskaste spelbolag valdes på grund av det informativa innehållet där Svenska 

Spels CSR verbalt uttrycks vilket är lämpligt för studiens tema. Dessutom är det 

intressant att undersöka om det finns underliggande budskap som uppmuntrar till 

konsumtion i en sådan reklamfilm. Filmen Generation Stryket valdes för att den 

skapades i samband med att den engelska fotbollsligan Premier League hade sin 

säsongsstart. En tid då många väljer att spela på fotboll i form av den Stryktips-kupong 

som görs reklam för i filmen. Den slutgiltiga reklamfilmen, Skärgårdskiosken, var den 

enda filmen på “Svenska Spel Tur” som stämde in på lämplighetskraven då resterande 

filmer antingen var för långa eller för korta.   

6.2 Kritisk retorikanalysmetod  

Retoriken är närvarande i alla situationer där någon blir påverkad eller övertygad av 

något. Det kan exempelvis vara artiklar i en tidning, reklam på gatan eller ett politiskt tal. 

Eftersom vår studie ämnar att undersöka reklamfilmer, anser vi att retoriken, vars uppgift 

är att påverka och övertyga, är ett väl fungerande ramverk att utgå ifrån. Retorik kan 

fungera som praktisk tillämpning med användbara verktyg, men det är också en 

vetenskap med teorier och metoder som kan hjälpa oss att tolka budskap (Mral, Gelang & 

Bröms, 2016, s. 10).  

Enligt Jens E. Kjeldsen (2008) finns det ett stort antal teorier om hur retorik kan tolkas på 

bästa sätt eftersom retorikforskning är ett komplext vetenskapsfält. En förenklad 

definition av retorik är att det är den kommunikation som sker mellan en avsändare och 

en mottagare, och att det är mottagarens tolkning av det sända budskapet som leder till 

påverkan av det förmedlade (Kjeldsen, 2008, s. 15). Det finns forskare som anser att 

endast muntlig och skriftlig framställning räknas som retorik, men Kjeldsen anser att 

även visuell kommunikation bör räknas in då han menar att samspelet mellan ord och 

bild räknas som en kommunikativ framställning som en mottagare kan tolka (ibid, s. 16). 

Baserat på detta påstående har vi valt att undersöka alla tre former av retorisk 

kommunikation i denna studie av reklamfilmer. 
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Mral, Gelang och Bröms menar att retorik “alltid är en kombination av teori och praktik” 

(2016, s. 13). Med detta menas att den påpekar teoretiska insikter om kommunikationens 

olika delar och hur de sedan går att tillämpa i praktiken. Retorisk analys är i sin natur 

kritiskt ifrågasättande. Dess uppgift är att ta reda på varför ett budskap ser ut som det gör, 

vad det har för djupare betydelse och om det finns etiska eller ideologiska implikationer 

att hitta. Kritisk retorikanalys fokuserar alltså inte bara på ett objekts olika delar, utan 

också på hur objektet fungerar i det sammanhang det ämnas att visas i. Kritisk 

retorikanalys undersöker också hur objektet fungerar i ett samhälleligt perspektiv (Mral, 

Gelang & Bröms, 2016, s. 13). 

Den här studien ämnar att undersöka hur reklamskaparna retoriskt har gått till väga för att 

forma sitt budskap och hur dess betydelse kan påverka mottagaren att hamna i ett 

spelmissbruk. Kritisk retorikanalys är ett verktyg för just detta och därför har vi valt det 

som metod för vår studie. Att den här typen av analys också fungerar för att ta reda på 

hur objektet, i vårt fall reklamfilmerna, fungerar i den tänkta kontexten är också av 

högsta relevans för vår studie.  

6.2.1 Retorisk situation 

Den retoriska situationen berör relevant fakta angående den situation som analysobjektet 

förekommer i. Det kan exempelvis handla om objektets historia, politiska, sociala eller 

ekonomiska sammanhang. Retorikern Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen 

är central inom området. Han menar att en retorisk situation består av tre delar: ett 

påträngade problem, en retorisk publik och retoriska villkor. Enligt Bitzer är varje 

retorisk handling svar på ett påträngade problem samtidigt som talaren är styrd av 

situationen och kraven som situationen ställer på talaren. Att se talaren som bunden i 

situationen har ifrågasätts flertalet gånger, men idag menar forskningen att den retoriska 

situationen präglas av en växelverkan mellan båda sidor, alltså mellan situationens 

påverkan på talaren och tvärtom (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 30).  

Bitzers teori består som tidigare nämnt av tre delar. Den första delen, ett påträngade 

problem, är det som gör att talaren behöver använda sig av orden. Det handlar om ett 

tillfälle, en möjlighet eller en situation där retoriken behöver användas. Den andra delen, 

en retorisk publik, handlar om att bemöta och handskas med det påträngande problemet. 

Detta görs med hjälp av att budskapet måste riktas mot en publik som har möjlighet att 
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påverka situationen. Exempelvis hjälps en politikers påträngande problem att vinna röster 

inte om han pratar med en publik fylld av barn utan rösträtt. Anledningen till att det är 

viktigt att bilda sig en uppfattning om den retoriska publiken är för att hur publiken ser ut 

påverkar budskapssändarens sätt att uttrycka sig (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 31). 

Den tredje delen, retoriska villkor, tar hänsyn till de specifika omständigheter som varje 

situation innehåller. Dessa omständigheter påverkar i sin tur hur talarens budskap når 

mottagarna. Omständigheterna kan vara hur lokalen är utformad eller om talaren har en 

mikrofon eller inte. Men det kan även handla om traditioner, lagar, regler eller 

värderingar som talaren behöver ha i åtanke när hen konstruerar sitt tal. De retoriska 

villkoren rör de omständigheter, möjligheter och begränsningar som talaren tvingas möta 

i tillfällets retoriska situation (ibid, s. 32). 

6.2.2 Manifest och latent retorik 

Mral, Gelang och Bröms (2016) påstår att det inom retoriken brukar talas om uppenbara 

eller dolda budskap, kallat manifest eller latent retorik. Dessa budskap kan vara 

medvetna, eller så förmedlas de omedvetet av talaren i relation till, exempelvis, dennes 

politiska ståndpunkt. Att en text använder sig av manifest, alltså uppenbar, retorik 

betyder inte att det inte finns några dolda budskap. I de mest uppenbara reklamer kan det 

finnas underliggande element som förstärker budskapet, men som mottagaren inte är 

medveten om vid första anblick. Det krävs alltså ytterligare reflektion för att se de latenta 

budskapen, men för att synliggöra textens persuasiva potential i en retorisk analys är 

båda sorterna retorik lika viktiga. Den manifesta retoriken är det som tydligt presenteras 

och som mottagaren kan ta till sig på kort tid utan vidare eftertanke. Det leder oftast till 

en omedelbar effekt i form av acceptans eller avvisande, alltså en positiv eller negativ 

känsla för det presenterade. Den latenta retoriken kan behöva upprepas för mottagaren 

över en längre tid för att det ska tas in, eftersom den är dold eller oklar och behöver mer 

tid att tolkas för att nå full effekt. Det är vanligt att den latenta retoriken inte uppfattas 

som retorik, utan som underhållning eller information (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 

105). 

I den här studien kommer Mral, Gelang & Bröms (2016) idéer om manifest och latent 

retorik att utgöra första delen av innehållsanalysen. Vi har valt att använda oss av dessa 

begrepp eftersom de kommer hjälpa oss att bryta ner innehållet i filmerna och analysera 

det som visas och talas. 
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6.2.3 Ethos, pathos, och logos  

I retoriken finns tre huvudsakliga begrepp som förekommer i, i stort sett, alla retoriska 

metoder. Dessa är ethos, pathos, och logos. Trovärdighet, känsla, och logik. Ethos 

handlar om att talaren försöker övertyga mottagaren om att hen är trovärdig genom att 

delge delar av sina erfarenheter eller framhäva vissa karaktärsdrag. När man talar om en 

organisations ethos kan man titta på vilken roll de försätter sig i gentemot mottagaren, 

exempelvis som en del av folket eller i en position av makt. Ett sätt för företag att skapa 

en vi-känsla med mottagaren genom reklam kan vara att använda humor (Mral, Gelang & 

Bröms, 2016, s. 35). Pathos handlar om att talaren använder sina egna och publikens 

känslor för att övertyga om något. Ett vanligt sätt som politiker och reklamskapare 

använder för att väcka känslor är att arbeta med hopp och fruktan. Till exempel kan de 

måla upp en bild av ekonomisk kris och att lösning blir att följa det politikern säger åt 

lyssnaren att göra. I reklam brukar hotet vara dolt som en möjlig följd av ett problem, 

exempelvis genom att det visas en bild på början till håravfall och att man måste köpa 

produkten innan hotet, skallighet, blir verklighet (ibid, s. 39). Logos används för att med 

hjälp av fakta och förnuft övertyga mottagaren. Talaren vänder sig till lyssnarens kritiska 

tänkande genom att presentera fakta och statistik som stödjer det hen säger. Ett annat 

knep är att utelämna bevis som motsäger det man försöker övertyga om för att vinkla 

sanningen till sin egen, därför måste mottagaren vara uppmärksam och försöka tänka om 

argumenten egentligen är logiska (ibid, s. 38). 

De här tre begreppen är centrala inom retoriken och används nästan uteslutande i 

retoriska analyser. I den här studien kommer ethos, pathos och logos utgöra en stor del av 

vårt analysschema. Vi kommer att undersöka hur Svenska Spel uttrycker sig, både 

verbalt och visuellt, för att övertyga mottagaren om att de är trovärdiga. Sedermera 

kommer vi att se hur deras filmer arbetar med framkallandet av känslor och även om det 

finns inslag av fakta och förnuft. Ethos, pathos och logos tillämpas först i den latenta 

delen av analysen. Det går att argumentera för att dessa verktyg även bör tillämpas i den 

manifesta delen, men enligt Mral, Gelang & Bröms (2016, s. 105) är ethos, pathos och 

logos främst lämpade för den latenta delen av analysen. Deras motivering är att i den 

latenta delen analyseras retoriska argument, associationer och tolkningar, medan den 

manifesta delen fokuserar på visuella delar så som färg, visuell komponering och 

kameravinklar.  
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6.3 Visuell retorik 

Retoriken har också sin plats i bild och visuella uttryck. Man finner många av retorikens 

figurer i reklamer, och dessa kan upptäckas med hjälp av den retoriska figurläran 

(Kjeldsen, 2008, s. 281). Forskning visar att retorik i visuell form gör att åskådare känner 

ett större nöje av annonser och fördjupar sig mer i dem. Visuell retorik är av den 

anledningen ett effektivt verktyg för att skapa positiva associationer till en annons (ibid, 

s. 282). En talad beskrivning kan genom språket vara så beskrivande att mottagaren 

upplever sig se visuella uttryck, men en bild ger en direkt visuell avbildning som kan 

skapa ännu starkare känslor (ibid, s. 288). I vissa fall fyller verbal retorik och visuell 

retorik samma funktion men används för olika representationer. Att säga en sak och att 

visa en bild på saken har samma syfte, men en faktisk bild visar händelsen på ett mer 

direkt sätt och kan sägas ha större likhet med själva händelsen. Dessutom har bilder 

möjlighet att påverka känslor genom att framkalla reaktioner likt de vi skulle ha fått om 

vi hade sett händelsen i verkligheten (ibid, s. 285). I andra fall används visuella uttryck 

som metaforer för kvaliteter som trovärdighet och styrka, eller som representationer för 

något större. Exempelvis kan en bild på ett lejon vara en synonym för styrka, medan en 

bild av Eiffeltornet kan representera Paris eller hela Frankrike (ibid, s. 281). 

Ytterligare en fördel med den visuella retoriken är hur bilder påverkar minnet. 

Reklamskapare har upptäckt att konsumenter har lättare att minnas bilder än text, och att 

tydliga bilder är lättast för minnet. En bild av en för konsumenten redan känd produkt 

kan vara tillräcklig för att återkalla minnen och känslor som upplevdes när hen var i 

kontakt med produkten senast (Kjeldsen, 2008, s. 291). 

Visuell retorik kommer till användning i uppsatsen genom att belysa hur 

reklamproducenten använder sig av visuella uttryck för att påverka och övertyga tittarna 

om något. 

6.4 Attityd och attitydmarkörer 

I alla situationer där det förekommer kommunikation pågår emotionella processer av till 

exempel aggressivitet eller vänlighet. I de flesta fall uttrycks dessa processer via 

ickeverbala markörer, exempelvis en viss typ av kroppshållning eller ett skratt. Ett 

upphöjt ögonbryn kan exempelvis tyda på skepsis. Detta kallas inom retoriken för 
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attityder eller attitydyttringar. I vissa fall kan de också uttryckas via verbala markörer, 

såsom ett upprepat användande av ordet “vi” för att skapa en känsla av gemenskap. Mral, 

Gelang och Bröms menar att attitydyttringar kan ses som retoriska medel eftersom de kan 

“understryka såväl som sabotera ett budskap” (2016, s. 36).  

6.5 Utförande  

I det här avsnittet kommer det att redogöras för hur analysen av reklamfilmerna kommer 

att gå till väga. Vår analysmodell är inspirerad av Mral, Gelang och Bröms och den 

modell som de rekommenderar för analys av visuell retorik. Deras analysmodell är byggd 

på tre delar: bildens natur, bildens funktion, och värdering av bilden (2016, s. 103). Till 

hjälp kommer ett analysschema att konstrueras som är baserat på analysfrågor som 

författarna presenterar (Se bilaga 1). Analysschemat kommer att utelämna delar av de 

presenterade analysfrågor som är irrelevanta för studien och därtill utökas 

analysschemats djup med tillagda begrepp från den klassiska retoriken. Utelämnandet av 

vissa delar försvaras med Renbergs (2007, s. 11) ord om retorikens komplexitet och att 

forskaren bör tillämpa de delar som är lämpligast för att besvara de forskningsfrågor 

studien ämnar att göra. Utöver analysschemat finns även exempelbilder från 

reklamfilmer tillgängliga i bilagorna för att tydliggöra de exempel som behandlas i 

analysen. 

Vidare kommer analysen att innehålla olika tolkningsnivåer. Detta rekommenderas av 

Mral, Gelang och Bröms (2016) för att vår personliga tolkning inte ska styra analysen 

och för att undvika influenser av subjektivt tyckande. Den första tolkningsnivån är den 

gynnande tolkningen, och den bygger på det som sändaren gynnas av att mottagaren 

tänker. Det handlar om att sätta sig in i och förstå de intressen och värderingar som 

sändaren har. Den gynnande tolkningen kommer att tillämpas i analysens första steg när 

den latenta nivån analyseras. Den andra tolkningsnivån, förhandlande tolkning, ämnar att 

ta reda på om den gynnande tolkningen stämmer och varför den eventuellt inte gör det. 

Här intar tolkaren en mer värderande attityd mot objektet, men det är viktigt att poängtera 

att tolkaren inte nödvändigtvis behöver vara negativt kritisk i denna tolkningsnivån. Den 

förhandlande tolkningen tillämpas i det sista steget, tillsammans med den sista 

tolkningsnivån: oppositionell tolkning. Den oppositionella tolkningen ifrågasätter etiska 

motiv i de manifesta och latenta budskapen och avfärdar den gynnande tolkningen för att 

omvärdera budskapet i bilden (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 102-103). 
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I det första steget av analysen, bildens natur, identifieras bildens byggstenar. Här handlar 

det om att kartlägga detaljer i bilden för att förstå uppbyggnaden och således kunna 

komma åt djupare nivåer i innehållet. Den visuella retorikens natur består av två delar: de 

presenterade elementen och de underförstådda elementen. De presenterade elementen 

menar författarna utgör den manifesta nivån av analysen, alltså det synliga i bilden. De 

underförstådda elementen tillskrivs den latenta nivån och avslutar därmed första steget av 

analysen (Mral, Gelang & Bröms, 2016, s. 104). Det andra steget i analysen, bildens 

funktion, kommer innefatta en beskrivning av den retoriska situationen. Inledningsvis 

identifieras det påträngande problemet, sedan den retoriska publiken och till sist de 

retoriska villkoren. Detta görs för att sätta reklamfilmerna i en större kontext och skapa 

en grund för de tre objekt som ska analyseras (ibid, s. 106). Det tredje steget är en 

värdering av bilderna där det diskuteras om analysobjekten uppfyller sin retoriska 

funktion och vilka persuasiva resultat reklamen kan få om den lyckas med sin uppgift. 

Här tillämpas en oppositionell och förhandlande tolkning för att diskutera vad 

konsekvenserna kan bli och om det finns några etiska konflikter i ett lyckat övertygande 

(ibid, s. 107-108). 

I de första två stegen baseras analysen på analysschemat och texten kommer endast att 

utgå ifrån detta och från filmerna. I det tredje steget krävs det mer distans från 

analysobjekten för att kunna dra djupare slutsatser och koppla innehållet till en större 

kontext. Av den anledningen kommer det här att dras fler slutsatser som utgår ifrån våra 

egna kunskaper kopplade till teorier och samhälleliga frågor istället för att endast se på 

filmerna utifrån det skapade schemat. För att genomföra den här analysen kommer det 

krävas att vi undersöker reklamfilmerna flertalet gånger. Enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wängnerud måste texten analyseras både snabbt och översiktligt, 

men också långsamt och fundersamt för att forskaren ska nå en djup förståelse (2012, s. 

237).  

6.6 Kritisk granskning av studien 

Renberg menar att retoriken är ett brett och komplext vetenskapsområde. Eftersom målet 

med forskningen kan variera är det komplicerat att skapa en analysmodell som går att 

applicera på alla studier med retorik som metod. Av den anledningen ligger kravet på 

forskaren att välja det tillvägagångssätt som är lämpligast för det som ska undersökas 

(Renberg, 2007, s. 11).  
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Analysmodellen i denna studie är inspirerad av tidigare vetenskapliga modeller som är 

skapade för visuell retorik. Enligt Esaiasson et al. (2012) är det en fördel att kopiera en 

operationalisering, helst från etablerade forskare, för att rationalisera sig fram till god 

begreppsvaliditet (2012, s. 66). Men eftersom vi själva har fått anpassa modellen kan 

detta ha resulterat i att analysmodellen blivit godtyckligt skapad och att viktiga teoretiska 

utgångspunkter som hade visat ett annat resultat har missats (Renberg, 2007, s. 11). Men 

som tidigare nämnt är analysmodellen beprövad och rekommenderad av tidigare forskare 

med erfarenhet på området, vilket stärker trovärdigheten och försäkrar att det mest 

väsentliga är med för att kunna genomföra analysen. Det ska dock understrykas att 

forskarna kan ha missat väsentliga utgångspunkter när de skapade modellen likt vi själva 

kan ha missat någon bättre lämpad modell. Därför finns det en risk att vi inte kommer att 

kunna besvara allt med analysmodellen, men förhoppningen är att vi åtminstone kan 

besvara det mest väsentliga i våra frågeställningar för att kunna dra slutsatser kring det 

övergripande problemet. Trots de eventuella mänskliga fel som kan ha gjorts i skapandet 

av modellen, är den skapad i syfte att analysera retorik av personer specialiserade på 

området och därför är det den analysmodell vi anser vara mest lämplig för vår studie.  

Det går också att kritisera den här studien för att den drar stora slutsatser från ett litet 

urval, men enligt Esaiasson et al. går en idékritisk analys ut på just detta. Att använda 

texten som ett hjälpmedel för att få en uppfattning om hur saker ser ut och koppla detta 

vidare till ett större sammanhang, i vårt fall CSR-kommunikation (Esaiasson et al., 2012, 

s. 239).  
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I det här kapitlet analyseras material och därmed ämnar studiens frågor att besvaras. Den 

första frågan som berör hur Svenska Spel konstruerar bilden av spelande i deras 

reklamfilmer besvaras i det första steget, analysen av bildens natur. Den andra frågan, där 

konstruktionen kopplas till Svenska Spels samhällsansvar, besvaras i det sista steget, 

värdering av bildernas funktion. Den avslutande delen utgör även studiens 

resultatdiskussion. Däremellan beskrivs bildens funktion, alltså den retoriska situationen.  

7.1 Beskrivning av filmerna 

7.1.1 Världens svenskaste spelbolag 

Den första reklamfilmen heter Världens svenskaste spelbolag och är 30 sekunder lång 

(Se bilaga 2). Filmen publicerades på Youtube den 12:e november 2018, alltså innan den 

nya spellagen trädde i kraft, men efter att den utfärdades. Reklamfilmen har som syfte att 

informera mottagaren om Svenska Spel och utspelar sig i en typisk spelbutik där 

huvudpersonen är en säljare som pratar in i kameran om Svenska Spels värderingar. 

Huvudpersonen pratar även om deras samhällsansvar och vad de gör för forskningen 

kring spelmissbruk.  

7.1.2 Skärgårdskiosken 

Det andra analysobjektet, Skärgårdskiosken, publicerades på Youtube den 8:e juli 2019 

och är 55 sekunder lång (Se bilaga 3). Reklamfilmen utspelar sig i en skärgårdsmiljö och 

skildrar en konversation mellan en kvinna som jobbar i en spelkiosk och en man som är 

hennes kund. Berättelsen i filmen handlar om en man som påstår sig ha missat den 

senaste Lottodragningen, men som cyklar till kiosken för att försöka få ut sin vinst ändå.  

7.1.3 Generation Stryket 

Generation Stryket heter den tredje reklamfilmen i analysen (Se bilaga 4). Den är 40 

sekunder lång och publicerades på Youtube den 22:a augusti 2019. Reklamfilmens 

huvudperson är en äldre man vid namn Sture som promenerar längs gatan mot 
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spelbutiken för att fylla i en Stryktipskupong. Filmen skapades i samband med att den 

engelska fotbollsligan Premier League hade sin säsongsstart.  

7.2 Bildens natur 

7.2.1 Världens svenskaste spelbolag 

 

7.2.1.1 Manifest nivå 

Reklamfilmen inleds med en kvinna i en mörk lagerlokal som sedan går igenom en 

dörröppning för att komma in till en traditionell spelbutik där resten av filmen utspelar 

sig. I lagerlokalen är rummet dimmigt och mörkt med ett rött ljus och i bakgrunden hörs 

ett dovt klingande ljud. När kvinnan sedan kliver in i butiken hörs en butiksplinga och 

allt blir lugnt och ljust och mottagaren får en känsla av trygghet, värme och 

igenkännande. Kvinnan har en självsäker kroppshållning i hur hon går och pratar, att hon 

talar till mottagaren känns inbjudande och hon talar pedagogiskt. Som mottagare dras 

ögonen till huvudpersonen eftersom hon pratar in i kameran, vilket gör att det känns som 

att hon pratar till den som kollar på filmen. Vid vissa vinklar visas större delar av butiken 

och i ett fall dras ögonen till en skylt där det står “under 25? visa leg.”. Butiksplingan 

förstärker känslan av att man känner igen platsen och ljudet jobbar i kontrast mot den 

mer kalla och osäkra inledningen av filmen. I butiken är bakgrundsljudet ett mummel av 

folk som pratar, vilket skapar en känsla av gemenskap som återigen jobbar emot 

inledningen. I slutet av filmen tar texten över och täcker en stor del av skärmen. Titeln på 

filmen står i det största typsnittet i en gul pratbubbla som kommer ut från Svenska Spels 

logga. Den minsta texten innefattar åldersgräns, spela lagom och nummer till stödlinjen. 

De narrativa dragen i filmen som är närvarande är skapandet av en “vi och dem”-känsla, 

där Svenska Spel är på folkets sida och står som en trygg punkt mot alla andra spelbolag. 

De berättar om allt som Svenska Spel gör för exempelvis folkhälsan, vilket skapar en 

underton av att de är ensamma om att göra så.  

7.2.1.2 Latent nivå 

Den argumentativa avsikten är att informera svenska folket om vad Svenska Spel gör för 

dem och därmed göra sig lockande för de eventuella kunder som ser reklamfilmen. Den 

tes som förmedlas är att Svenska Spel är ett tryggt spelbolag som värnar om folket. De 

ethosargument som hittats är att kvinnan som pratar in i kameran ser ut att jobba där. Hon 
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talar också självsäkert och utan tvekan, vilket skapar en känsla av att hon vet vad hon 

pratar om. Berättande om hur de värnar om människors hälsa är ett pathosargument, 

eftersom folk som drabbats av spelmissbruk kan uppleva känslor av hoppfullhet och 

glädje kring det. Filmen spelar också på känslor av gemenskap och patriotism genom de 

argument som läggs fram för varför ett så “svenskt” spelbolag är att föredra. 

Logosargumenten tar sig i uttryck när hon nämner att Svenska Spel skänker “flera 

miljoner till forskning på spelmissbruk”. Sedermera anspelar de på svenska värderingar, 

såsom att värna om folkhälsan, vilket speglar sig i den placerade skylten där det står 

“under 25? visa leg.”. Det “svenska” ses som idealet i filmen, vilket tar sig i uttryck i 

meningar som “det tycker jag är ett svenskt sätt att driva spelbolag på”. Idealet förstärker 

gemenskapskänslan som finns i filmen och ett återkommande element är upprepandet av 

“det svenska”.  

7.2.2 Skärgårdskiosken 

 

7.2.2.1 Manifest nivå 

Ögonen dras till mannen på en barncykel och sedan till personen i konversationen som 

talar. I vissa kameravinklar filmas personerna inte lika nära och då kan ögonen dras till 

miljön runt omkring, till exempel skärgården och inredningen i kiosken. Effekten av 

placeringen av olika objekt, exempelvis barncykeln, båtarna och skärgårdsmiljön blir att 

det skildrar en svensk sommar med familjen. Detaljer som är framhävda och 

återkommande är element kring skärgården, såsom röda stugor och båtar. Filmen är 

genomgående väldigt ljus, vilket förstärker känslan av sommar. Människornas kläder har 

ljusa färger och den blåa färgen är ett återkommande element. De ljud som hörs är den 

gnisslande cykeln, måsar och skvalpande ljud från båtarna i vattnet. Samtliga ljud, ljus 

och färger anspelar på svensk sommarkänsla. Låten som spelas i slutet är en typiskt 

somrig låt med ljusa toner och en munter melodi. I slutet av filmen kommer en vit text 

upp som ligger över och under kiosken. Lotto-loggan har störst storlek och efter den 

kommer textraden “Missa aldrig en dragning. Prenumera på Lotto!”. Sedan ges 

mottagaren info om vart man kan köpa Lotto och längst ner i mindre text informerar dem 

om åldersgräns, stödlinjen och spela lagom. Den tydliga uppmaningen till mottagaren 

visas i slutet av filmen i texten “Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto!”. 

Mannen i filmen som missat dragningen är stressad, desperat och vädjande mot kvinnan i 

kiosken. Kvinnan är lugn, sansad men bestämd.  
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7.2.2.2 Latent nivå 

Den argumentativa avsikten i filmen är att få folk att spela hos Svenska Spel. Den tes 

som presenteras är att kunderna inte ska missa en dragning och framstå som mannen i 

filmen. Ethosargument i filmen tar sig i uttryck kring kvinnan i kiosken som är 

avslappnad och vardagligt klädd, vilket bygger en vi-känsla med den gemene 

medborgaren. Hon är trevlig och bestämd, vilket speglar Svenska Spels värderingar om 

att vara ett ärligt och rakt bolag. Utöver det har filmen en humoristisk natur och det tar 

sig uttryck i den lättsamma stämningen och i den tragikomiska mannen. Hela idén att 

komma dagen efter och kräva ut vinst trots att han missat dragningen har en komisk 

underton. De känslor som filmen anspelar på grundar sig i sommarkänslor och nostalgi 

vilket kan ses i den typiska sommaridyllen som gestaltas. Logos i filmen handlar om att 

förnuftiga människor inte beter sig som mannen och missar en dragning. Budskapet i 

filmen ger också en känsla av att Svenska Spel är ett reko spelbolag som inte tillåter 

något fusk, vilket kvinnan i kiosken gestaltar. Platsen där filmen utspelas kan ses som en 

ideal plats att befinna sig på, rofylld och vacker, vilket jobbar i kontrast mot mannens 

desperation och stress. Miljön och ljudet är framhävt och närvarande i klippet där filmen 

präglas av en avslappnad stämning trots mannens desperation.  

7.2.3 Generation Stryket 

 

7.2.3.1 Manifest nivå 

Huvudpersonen i reklamfilmen är den äldre mannen Sture och det är honom blicken dras 

till eftersom han till stora delar av filmen är i fokus. Han ser sammanbiten och 

målmedveten ut men ändå avslappnad och lycklig. Sture passerar flera vänner dit han är 

på väg. Det är en solig dag med mycket rörelse, folk och fordon som rör sig vilket ger 

känslan av en vanlig dag på stan. Musiken är en framhävd detalj som mottagaren 

påminns om de sekunder den tonas ner för att ersättas av Stures visslande. Det är starka 

färger och kontrasten är uppskruvad. Eftersom det är soligt men mycket skuggor, infinner 

sig känslan av en morgon till en fin sommardag. Låten som spelas bygger upp filmen och 

blir sedan som ett antiklimax när den dämpas då Sture når butiken och musiken dämpas i 

samband med att butiksplingan hörs. I slutet av filmen visas en vit text i ett stort typsnitt 

där det står “SEE YOU ON SATURDAY”. Texten sticker inte ut, men är stor och 

placerad i mitten av skärmen så att mottagaren ser den tydligt. Den minsta texten berör 
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åldersgräns, stödlinje och spela lagom. Det narrativa draget i filmen är att Sture har 

väntat länge på den här dagen och äntligen ska få lämna in sitt stryktips. Mottagaren 

uppmanas att “ses på lördag” och lämna in sitt stryktips. Förbipasserande och 

butiksbiträdet hälsar glatt på Sture och blir glada av att se honom. Gemenskapskänslan 

som visas känns inbjudande och som något man vill uppnå. Sture är finklädd vilket 

anspelar på känslan av att Stryktipset är en högtidlig stund.  

7.2.3.2 Latent nivå 

Den argumentativa avsikten i filmen är att få människor att spela på Stryktipset. Den tes 

som presenteras är att bli en del av gemenskapen genom att spela på Stryktipset. 

Ethosargument som går att hitta ligger hos Sture som är en äldre man med mycket 

livserfarenhet. Sture har också många yngre bekanta trots sin höga ålder, vilket tyder på 

hög social kompetens. Butiksbiträdet ses i både arbetskläder och civila kläder, vilket 

anspelar på att hon också är en “av folket”. Det finns humoristiska inslag i filmen, 

exempelvis den grova göteborgskan hos butiksbiträdet och hur Sture beter sig när han ser 

bubblorna. Filmen spelar även på pathos, i uttryck av tradition, glädje och förväntan. 

Stryktipset målas upp som en kulturell tradition, vilket förstärks av Stures mening “Nu är 

det dags!”. Glädje och förväntan speglas genom den uppbyggande musiken och Stures 

genomgående positiva attityd i filmen. Svenska värderingar som “alla får vara med”, 

oavsett kön och ålder, förmedlas i slutet när Sture och hans vänner visas då de alla är 

olika. Sture och hans vänner bygger bilden av att Svenska Spel är “folkets 

spelbolag”.  Idealet som speglas i filmen är Stures vänskap och att den gemenskapen 

finns att hämta genom att spela på Stryktipset.  

7.3 Bildens funktion 

I det här avsnittet genomförs det andra steget i analysen, bildens funktion. I retoriska 

analyser, oftast av en mer jämförande karaktär, kan den retoriska situationen se 

annorlunda ut analysobjekten emellan. Men i vårt fall, där Svenska Spel har publicerat 

samtliga reklamfilmer under ungefär samma tidsperiod, är den retoriska situationen 

likadan genom hela analysen.  

Den retoriska situationen består av tre delar: ett påträngande problem, en retorisk publik 

och retoriska villkor.  
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Det första påträngande problemet som Svenska Spel står inför är att de befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad, där de sett en kraftig ökning av investeringar från utländska 

spelbolag. De måste marknadsföra sig själva för att uppmärksamma folket om sina 

produkter och sitt spelansvar. Det andra påträngande problemet som påverkar den 

retoriska situationen för Svenska Spel har att göra med den pågående debatten kring 

bolaget. Debatten tar upp det motsägelsefulla i att staten driver, marknadsför och 

finansierar ett spelbolag som försätter människor i spelmissbruk, samtidigt som de påstår 

sig verka för spelansvar och medborgarnas välmående (Fjällner, 2018).  

Den retoriska publiken är de som kan lösa talarens påträngande problem. I Svenska Spels 

situation är lösningen på problemet med utländsk konkurrens spelande människor, och 

stor vikt bör läggas på att behålla nuvarande kunder eftersom det är svårare att ta kunder 

från andra spelbolag än att behålla sina egna (Aaker, 1996, s. 21). Det är komplicerat att 

identifiera en exakt målgrupp, men utifrån statistik går det att göra bedömningen att 

marknadskommunikationen främst riktar sig mot män i åldrarna 25–44 eftersom det är de 

som spelar mest (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Det andra påträngande problemet, med 

debatten, bör har en bredare publik. Eftersom Svenska Spel i det fallet vill rikta sig till 

alla som kan påverka, eller blir påverkade av, den pågående samhällsdebatten kring dem. 

Den här retoriska publiken kan vara i princip vem som helst, då man inte behöver vara en 

aktiv spelare för att kunna ha en åsikt om Svenska Spel.  

Det finns flera retoriska villkor som är relevanta för Svenska Spel när de skapar sina 

reklamfilmer. Ett av dessa villkor är den nya spellagen som, bland annat, kräver att 

marknadsföringen ska präglas av måttfullhet. Enligt lagen får ett spelbolags 

marknadsföring inte heller pressa konsumenten att spela eller att den känner sig pressad 

om den inte spelar. Utöver spellagen är Svenska Spels värderingar av yttersta relevans 

för hur de konstruerar sina reklamfilmer. Värderingarna som speciellt kännetecknar 

Svenska Spel är att de värnar om medborgarna och deras välmående. De förespråkar att 

spela lagom och anammar därmed vissa svenska värderingar. Andra värderingar de 

uttrycker är att dem är folkets spelbolag, då de finansieras av skattepengar. Dessa 

värderingar är ytterligare en omständighet som utgör den här retoriska situationen.  
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8.1 Värdering av bildens funktion  

I det här avsnittet kommer uppsatsens teorier att appliceras på reklamfilmernas innehåll. 

Sedan kommer det samlade analysmaterialet utgöra den oppositionella tolkningen där 

resultatet av analysen diskuteras och sätts i ett samhälleligt perspektiv, som sedan ska 

besvara den sista forskningsfrågan.  

 

8.1.1 Brand identity 

 

Den varumärkesidentitet som Svenska Spel försöker måla upp med de här filmerna är en 

bild av dem som ett spelbolag som är av folket. Värderingar som Svenska Spel vill 

spegla är att de framstår som ärliga och att de vill folkets bästa. Butiksbiträdet i 

Skärgårdskiosken symboliserar den brand identity som Svenska Spel vill associeras med, 

trygg och ärlig. De “svenska” värderingarna är idealet och något Svenska Spel är tydliga 

med att de strävar efter. Aaker menar att ett företag som vill framstå som ärliga lyckas 

bäst med det om de kan kommunicera att de har “kunden först” (1996, s. 125), vilket 

Svenska Spel i allra högsta grad försöker göra. Detta tar sig uttryck i när de pratar om 

vad de gör för svenska folket, men också i hur de förmedlar budskapet.   

 

Amnéus påstår att ett företag som vill förmedla en känsla av exklusivitet bör tala med låg 

röst och vara sparsamma med färger (Amnéus, 2011, s. 93). Svenska Spel gör tvärtom. 

Kvinnan i Världens svenskaste spelbolag pratar i en relativt hög och vardaglig ton 

samtidigt som de använder sig av mycket färg, vilket skapar en mer folklig känsla och 

understryker hur de vill associeras som en del av folket. Färgen blir ännu mer 

påträngande i kontrast till den gråa miljön i början av reklamfilmen. Även i 

Skärgårdskiosken förmedlas budskapet att de är ett folkligt spelbolag genom att gå emot 

sådana visuella referenser som kan skapa känslor av exklusivitet, exempelvis genom att 

mannen i filmen ses på en rosa barncykel i blå pyjamas och att det i butiken syns 

färgglatt godis och kvarglömda anteckningar. Ett annat exempel på att Svenska Spel vill 

förmedla sin folklighet går att hitta i filmen Generation Stryket, där butiksbiträdet visas i 

8 Slutdiskussion 
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både arbetskläder och i vanliga kläder. Att reklamfilmerna i princip uteslutande 

innehåller spelbutiker kan också vara en strategi för Svenska Spel att skilja sig från de 

utländska spelbolagen som inte har egna butiker.  

 

8.1.2 Positionering 

 

Positionering handlar om att hitta sin plats på marknaden och sticka ut med något unikt. 

Det handlar också om att uttrycka det unika i handling (Amnéus, 2011, s. 61-62). 

Svenska Spel positionerar sig mot andra spelbolag genom att nämna deras 

samhällsansvar och vad de gör för den svenska folkhälsan. Detta uttrycks i handling 

genom att berätta att de har skänkt pengar till forskning och undertonen blir att de andra 

spelbolagen inte bryr sig om folket i samma utsträckning som Svenska Spel. Världens 

svenskaste spelbolag är ett tydligt exempel på hur ett företag positionerar sig med CSR-

kommunikation. Något som gör Svenska Spel unikt är att deras konkurrenter till stor del 

består av utländska aktörer, därför blir det naturligt för Svenska Spel att anspela på deras 

“svenskhet” som något som gör de unika. Ett exempel på hur detta tar sig i uttryck visas i 

Skärgårdskiosken när de använder sig av nostalgi i form av element som framkallar 

känslan av svensk sommar, vilket är ett kulturellt fenomen som många svenskar kan 

relatera till (Johansson Robinowitz & Werner Carr, 2001, s. 121). Nick Woodford (2019) 

menar att nostalgi används av företag i reklamfilmer för att skapa en positiv känsla hos 

kunden gentemot företaget. Svenska Spel har en lång historia i jämförelse med andra 

spelbolag vilket gör att de kan spela på nostalgi och tradition till skillnad från sina 

konkurrenter. Tradition är ett tydligt element i Generation Stryket, där uppklädda Sture 

äntligen får köpa sitt högtidliga stryktips efter sommaruppehållet. Att filmen heter just 

Generation Stryket är en koppling till något som har pågått en längre tid, en tradition. En 

annan del av positionering handlar om att kunna lösa ett problem som konsumenten 

upplever sig ha, exempelvis en avsaknad av vänskapligt umgänge (Amnéus, 2011, s. 68). 

Detta använder sig Svenska Spel av i Generation Stryket där de antyder att man får en 

gemenskap med alla andra som spelar stryktipset på lördagar, oavsett könstillhörighet 

eller ålder. Användandet av gemenskap och att alla får vara med är även det exempel på 

den kulturella “svenskhet” (Johansson Robinowitz & Werner Carr, 2001, s. 99) som 

Svenska Spel använder sig av för att positionera sig själva gentemot andra aktörer på 

marknaden.  
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8.1.3 Brand loyalty 

 

En del av arbetet med brand identity går ut på att stärka relationen till sina lojala kunder, 

vilket kan göras genom att tala om vilka insatser företaget gör för samhället och klimatet. 

Om dessa gärningar stämmer överens med kundens värdegrund kan det stärka hens 

lojalitet till företaget. Det går också att bryta en kunds brand loyalty genom att visa att 

kunden gör det rätta för samhället eller miljön om den byter till ett annat varumärke 

(Aaker, 1996, s. 119). I Världens svenskaste spelbolag talar kvinnan om att Svenska Spel 

skänker flera miljoner till forskning. Detta gör så att kunden känner att den gör något bra 

genom att konsumera Svenska Spels produkter.  

 

För etablerade företag som Svenska Spel är det viktigt att behålla sina redan befintliga 

kunder eftersom de bidrar med en jämn och stabil inkomst (Aaker, 1996, s. 21). Budskap 

likt “missa aldrig en dragning,” vilket nämns i Skärgårdskiosken är exempel på hur 

Svenska Spel arbetar för att hålla kvar befintliga kunder. Även här är verktyg som 

tradition och gemenskap närvarande, eftersom de bidrar till positiva känslor hos 

konsumenten vilket gör att hen väljer att stanna.   

 

8.1.4 Stakeholder strategy 

 

Svenska Spel har i sin marknadskommunikation mer fokus på folket än på sitt eget 

företag. När de talar om sig själva beskriver de vad de gör för folkhälsan och den 

forskning de bedriver. Detta är ett typexempel på stakeholder strategy där fokus i 

kommunikationen ligger på intressenterna, alltså folket, istället för på det egna företaget.  

 

Inom stakeholder strategy är det vanligt att statliga bolag använder sig av en 

informationsstrategi som kallas stakeholder information strategy. Den här strategin 

bygger på en envägskommunikation där företaget kommunicerar sitt CSR till 

intressenterna utan möjlighet till respons. Sedan är det upp till intressenterna att godta 

informationen eller förkasta den (Morsing & Schultz, 2006). I Världens svenskaste 

spelbolag blir det extra tydligt att de använder sig av stakeholder information strategy, 

förmodligen i syfte att påverka människors åsikter om dem i den rådande debatten om 

hur de bidrar till spelberoende och psykisk ohälsa. Ett sätt att påverka debatten är att 
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Svenska Spel, likt IKEA i debatten om barnarbete (Tarnovskaya & Bertilsson, 2017, s. 

137-138), kommunicerar ut att de investerar miljontals kronor i det område de är 

kritiserade för och kommunicerar detta tydligt i reklamfilmen. Eftersom detta 

kommuniceras ut genom envägskommunikation i Svenska Spels egen kanal ifrågasätts de 

inte. Detta gör så att mottagarna, det svenska folket, får en eventuellt vinklad bild av 

situationen och har ingen chans att ge svar på deras uttalanden. Det problematiska här är 

den paradox som finns i Svenska Spels bidrag till forskningen om spelmissbruk. 

Informationen forskningen ger kan fungera som ett sätt för Svenska Spel att anpassa sina 

produkter och sin marknadskommunikation för att försätta ännu fler i missbruk. Vidare 

diskussion kring problematiken kring Svenska Spels bidrag till spelmissbruksforskningen 

diskuteras i kommande avsnitt om persuasiva konsekvenser. 

 

8.2 Persuasiva konsekvenser 

Efter att ha genomfört analysens alla steg är syftet med det här avsnittet att diskutera de 

konsekvenser Svenska Spels marknadskommunikation kan få om de lyckas med sitt 

persuasiva ändamål, och även diskutera om det resulterar i några etiska komplikationer. 

Dessa etiska komplikationer sätts sedan i en större kontext för att vår fallstudie ska kunna 

kopplas till studiens övergripande problem och till övrig forskning inom 

forskningsfältet.  

Ett av elementen som Svenska Spel använder sig av i sina reklamfilmer är tradition. I 

Generation Stryket blir användandet av tradition tydligt, med den uppbyggande 

stämningen och meningen “nu är det dags!”, samt Stures höga ålder och högtidliga 

klädsel. Ett annat verktyg som används är känslan av gemenskap som, enligt 

reklamfilmerna, infinner sig när någon spelar. Känslan av att “alla spelar” och det 

traditionsenliga är i vår mening problematiskt, eftersom det bidrar till en destigmatisering 

av spelande likt det Pedroni tar upp i sin studie om spelreklam (2018, s. 183). Den här 

destigmatiseringen av spelande kan vara farlig för personer som inte kan kontrollera sitt 

spelande, vilket går emot det Svenska Spel säger om spelansvar. Resultaten i Pedronis 

studie visade att reklamfilmerna han undersökte saknade verklighetsförankring och 

målade upp spelande som en möjlighet att få social upprättelse (2018, s. 200). Vi anser 

att Svenska Spels reklamfilmer inte är direkt overkliga, vilket talar för dem i debatten om 

deras samhällsansvar. Däremot finns det en tendens i reklamfilmerna att spelande ger en 
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social upprättelse, exempelvis Sture och den gemenskapen han har. Ett annat exempel är 

mannen i Skärgårdskiosken som är desperat som ett resultat av att ha missat ett spel.  

Pedroni menar också att spelreklam fungerar som ett verktyg för att dölja de 

samhällsdebatter som pågår kring spelreklam (2018, s. 183). Eftersom det pågår en debatt 

kring Svenska Spels position i samhället och faktiska samhällsnytta kan man tycka att 

deras reklam fungerar som ett redskap för att dämpa den kritik som de utsätts för. Det går 

också göra tolkningen att Svenska Spel inte alls dämpar debatten. Det går att tolka filmen 

Världens svenskaste spelbolag som att de istället ger sig in i den och försvarar sig genom 

att poängtera den forskning de bidrar till och de verktyg de har i syfte att motverka 

spelberoende. Den här reklamfilmen är också ett exempel på hur ett företag ser ett värde i 

att marknadsföra sig som ansvarstagande, eftersom det gör konsumenterna mer benägna 

att stanna hos företaget (Topic & Tench, 2016, s. 357).  

En ytterligare etiskt komplicerad konsekvens som kan bli till följd av lyckad 

kommunikation är den mest uppenbara; att personer försätts i spelberoende. Svenska 

Spel skildrar till största del män som spelare, och det är män i åldrarna 25-44 som är den 

mest prominenta gruppen av spelmissbrukare (Folkhälsomyndigheten, 2018). Valet av 

vilka som spelar i reklamfilmerna kan ses som riktad marknadsföring mot personer i 

riskzonen, eftersom majoriteten av spelarna som porträtteras i filmerna är män. Enligt 

Hörnle, Schmidt-Kessen, Littler och Padumadasa kan den riktade marknadsföringen få 

folk i riskzonen att gå in på hemsidor som de försöker undvika (2019, s. 328).  

Tidigare forskning visar att företag anpassar sin CSR-kommunikation efter vad som 

säljer, och inte efter sina egna godhjärtade värderingar (Bugge, 2016). I dagens Sverige 

är psykisk ohälsa en av de viktigaste frågorna gällande folkhälsan och därför ligger 

Bugges påstående i linje med det Svenska Spel säger att de gör i Världens svenskaste 

spelbolag när de påstår att de skänker flera miljoner till spelberoendeforskning. Det går 

också att ifrågasätta att ett företag skänker pengar till något som kan hjälpa dem att förstå 

vad som säljer och får deras kunder att köpa deras produkter. Ett exempel på när företag 

använt forskning för egen vinning var när det avslöjades att Coca-Cola hade finansierat 

forskning som tonade ner dryckens roll i utveckling av fetma (Svenska Dagbladet, 

2015).  

En annan kritik vi vill lyfta fram är det lilla som görs, speciellt i två av reklamfilmerna, 

för att uppmärksamma kunderna på spelansvar. Enligt Svenska Spel är syftet med deras 
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marknadsföring att uppmärksamma konsumenterna på deras produkter, men också på 

deras spelansvar (Svenska Spel, u.å.). Problemet som identifieras är att i både Generation 

Stryket och Skärgårdskiosken tar det enda uppmärksammande på spelansvar sig i uttryck 

via en extremt liten text längst ner i slutet av reklamfilmen. När det på Svenska Spels 

egna uttalande låter som att produkterna och spelansvar ska ges i princip lika stort 

utrymme, blir det problematiskt att spelansvar ges så lite utrymme i reklamsammanhang. 

Svenska Spel påstår också att de inte marknadsför riskfyllda spel, men det går att 

diskutera vart gränsen för “riskfyllt spel” går. Enligt Binde och Romild (2019) är 

sportspel online en av de två typer av spel där flest spelproblem finns och detta 

marknadsför Svenska Spel i Generation Stryket, eftersom Stryktipset är ett sportspel som 

går att spela på online.  

 

Utöver dessa etiska implikationer är den nya spellagen ett annat retoriskt villkor som 

Svenska Spel behöver anpassa sig efter (SFS 2018:1138) som trädde i kraft vid årsskiftet 

2018–2019. Enligt Konsumentombudsmannen ska marknadsföring för spel numera 

bedrivas med måttfullhet. Vidareutvecklat menar KO att spelreklam inte får ge bilden av 

spel som socialt attraktivt och spelbolagen får heller inte pressa till spel eller ge känslan 

att mottagaren missar något om hen inte spelar (Konsumentverket, 2019). Efter vår 

analys kan vi konstatera att Svenska Spel, enligt vår mening, bryter mot samtliga av 

dessa punkter. I reklamen Generation Stryket är den sociala faktorn och gemenskapen 

starkt närvarande. Detta blir extra tydligt i slutet när Sture syns med alla sina vänner på 

en rad och sloganen “See you on Saturday” kommer fram. Utöver bilden som socialt 

attraktivt anser vi också att Svenska Spel pressar till spel i Skärgårdskiosken när de i 

slutet använder sig av texten “Missa aldrig en dragning!”. KO har tidigare sagt att 

exempelvis “Spela nu!” inte hade varit enligt de nya kraven (Konsumentverket, 2019). Vi 

menar att “Missa aldrig en dragning!” håller samma nivå av press som “Spela nu!” och 

att det gör reklamen problematisk i förhållande till den nya spellagen (SFS 2018:1138). 

Och på punkten där spelbolagen ombeds att inte ge känslan att mottagaren missar något 

om hen inte spelar, anser vi även där att Svenska Spel har misslyckats. I 

Skärgårdskiosken målas mannen upp som desperat och förtvivlad för att han missade att 

spela, vilket går emot KO:s krav på måttfullhet. Det bör också nämnas att flera av 

Svenska Spels reklamfilmer har blivit beprövade hos Reklamombudsmannen, däribland 

Skärgårdskiosken som är ett av våra analysobjekt. Svenska Spel fälldes inte, vilket vi 
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ifrågasätter med tanke på att mottagaren pressas till att spela och “aldrig missa en 

dragning”. Försvaret som Svenska Spel hade var att de använde sig av humor i 

reklamfilmen, vilket till viss del stämmer. Humor används i reklamfilmen, men 

meningen “missa aldrig en dragning” är inte lika tydligt humoristisk. Och med det 

försvaret anser vi att ansvaret läggs på mottagaren att tolka filmen på rätt sätt, vilket kan 

ses som problematisk.  
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I den första delen av analysen gjordes en grundläggande undersökning av innehållet i 

reklamfilmerna. Dessa resultat utgjorde sedan grunden för en djupare analys där studiens 

frågeställningar kunde besvaras. Resultatet visade att det finns anledning att ifrågasätta 

Svenska Spels marknadskommunikation och hur den går ihop med deras CSR-

kommunikation. 

 

Studiens första forskningsfråga syftade på att ta reda på hur Svenska Spel konstruerar 

bilden av spelande genom sina reklamfilmer. Efter analysen kan vi göra bedömningen att 

spelande i reklamfilmerna flera gånger målas upp som något vardagligt, 

gemenskapsskapande och glädjefyllt. Men en av reklamfilmerna, Världens svenskaste 

spelbolag bidrar också till en mer nyanserad bild av spelande eftersom spelansvar tas 

upp. Efter analysen kan vi också besvara den andra forskningsfrågan, hur konstruktionen 

av spelande kopplas till Svenska Spels samhällsansvar. Vår uppfattning efter analysen är 

att Svenska Spel är medvetna om deras samhällsansvar och att detta kommuniceras i 

deras marknadskommunikation. Däremot har vi identifierat flera exempel på när Svenska 

Spel, enligt vår mening, inte lever upp till sitt samhällsansvar och istället lägger mer vikt 

vid att kunna mäta sig med utländska konkurrenter. Men något som kan tala för Svenska 

Spel i debatten kring dem, är att de emellanåt väljer att producera reklamfilmer som 

endast fokuserar på att berätta om vikten av spelansvar och vad de gör för att bidra till att 

förbättra folkhälsan. Detta är en tydlig positionering av Svenska Spel, eftersom andra 

spelbolag inte producerar den här typen av reklamfilmer. Det går att kritisera Svenska 

Spel för att den här typen av positionering kan gynna dem ekonomiskt, men samtidigt 

menar vi att alternativet att inte prata om spelansvar hade varit ett sämre tillvägagångssätt 

ur ett folkhälsoperspektiv.  

 

Följer inte Svenska Spel sitt uppdrag att verka för spelansvar finns det risk att det 

påverkar folkhälsan vilket, i vår mening, gör att det de kommunicerar angående bidrag 

till spelmissbruksforskning minskar i värde. Men samtidigt visar Svenska Spel att de inte 

är fullständigt omedvetna om deras ansvar genom publicering av mer CSR-inriktade 

reklamfilmer, som Världens svenskaste spelbolag. Diskussionen som uppstår blir 

huruvida de faktiskt bryr sig om folkhälsan, eller om det endast är ett sätt för Svenska 

9 Slutsats 



 
 

43 

Spel att positionera sig gentemot andra spelbolag och därmed sticka ut. Det som är 

komplicerat för Svenska Spel och som de själva uttrycker är kampen mellan att 

kommunicera om viktiga ämnen men samtidigt kunna konkurrera med utländska 

spelbolag.  

 

Det övergripande målet med studien var att bidra till studier om hur företag 

kommunicerar sådant som ur folkhälsosynpunkt berör kontroversiella frågor såsom 

tobak, alkohol och spel med syftet att se hur marknadskommunikationen kan skilja sig 

från ett företags uttryckta CSR-ställningstaganden. Med resultatet av det här arbetets 

fallstudie på Svenska Spel kan tolkningen göras att vissa företag, trots att de är statligt 

finansierade, inte följer sin egen CSR-kommunikation i produktionen av reklamfilmer.   
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Vi föreslår att liknande forskning bör utföras på resterande statliga bolag i Sverige där 

marknadskommunikationen analyseras med utgång i Corporate Social Responsibility. 

Denna forskning hade varit både intressant och viktig för att förstå hur statens utskott 

anpassar företagande och kommunikation efter det nya hållbarhetstänkandet. Likväl hade 

det varit intressant att undersöka hur de statliga kommunikationerna fungerar med 

hänvisningar till marknadsföringslagar och andra relevanta regelverk, och jämföra med 

likvärdiga privatägda företags kommunikation för att komma fram till vilka som är mest 

strikta med att hålla sig innanför de regelrätta ramarna.  
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Bilaga 1: Analysschema 

 

 
Svenskaste Kiosken Sture 

- Visuell 

komposition 

Kameran i huvudhöjd. 

Hon kollar in i 

kameran. Personerna är 

i mitten av bilden. 

Ögonen dras till 

huvudpersonen för att 

hon pratar till oss. 

Miljön förändras från 

mörkt lager till klassisk 

spelbutik. Vissa vinklar 

större del av butiken, då 

dras ögonen till en röd 

skylt som visar “Under 

25? Visa leg” vilket 

backar upp det kvinnan 

säger om spelansvar 

Ögonen dras till 

mannen på en 

barncykel. Sedan 

till personen som 

talar. Kameran 

filmar snett 

framifrån den som 

talar, bakom axeln 

på den andra. I 

vissa vinklar 

filmas personerna 

inte lika nära, då 

tillåts ögonen att 

vandra över miljön 

och beskåda 

skärgården och 

inredningen i 

kiosken. Effekten 

av placeringen av 

olika objekt, t.ex. 

barncykeln och 

båtar, och 

skärgårdsmiljön 

bidrar till att det 

skildrar en svensk 

Blicken dras hela tiden 

till Sture, även när det 

är andra saker på 

skärmen som t.ex. 

bubblor. Sture är central 

i stora delar av klippet 

och i fokus.  Det 

zoomas också in på 

Stures kompisar som 

han går förbi på gatan. 

Det är en solig dag men 

skuggor ligger över 

gatorna vilket 

symboliserar 

storstadsmiljö med höga 

hus, positiv känsla. Inuti 

butiken får man i 

princip bara se 

personerna och 

stryktipsetlappen, 

väldigt inzoomat i 

butiken. Mycket rörelse 

på skärmen, folk som 

går, bussar och bilar. En 

vanlig dag på stan.  

Bilagor: 
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sommar med 

familjen. 

Text och 

typografi 

I slutet tar texten över 

och täcker hela 

skärmen. Olika 

storlekar och placering, 

men stor textstorlek rakt 

igenom. Den minsta 

texten handlar om 

åldersgräns och att 

spela lagom. Texten 

“Världens svenskaste 

spelbolag” står i en 

neutral sans serif mot 

en stor gul pratbubbla 

som kommer från 

“Svenska Spel”. 

Vit text i ett runt 

och mjukt typsnitt. 

Texten placeras 

över och under 

kiosken. “Lotto” 

har störst storlek, 

sedan “missa 

aldrig en dragning, 

prenumerera på 

Lotto!” och 

åldersgräns och 

stödlinjens 

telefonnummer har 

minst textstorlek. 

Vit text med blå skugga 

i stort typsnitt som går 

från vänster till höger 

av skärmen. “SEE YOU 

ON SATURDAY!” 

Texten sticker inte ut 

men den är stor och 

placerad på ett ställe där 

mottagaren verkligen 

ser den. Näst största 

texten är stryktipsets 

logga och den minsta är 

åldersgräns och 

stödlinjen. 

Framhävt och 

nedtonat 

Huvudkaraktären är 

väldigt framhävd. I 

bakgrunden är andra 

produkter vända med 

baksidan utåt förutom 

svenska spels 

produkter. Även priser 

på spel syns tydligt. Blir 

tydligt att det är en 

reklam för att spela, inte 

bara informativt 

Detaljer som är 

framhävda och 

återkommande är 

skärgården med 

röda stugor och 

båtar, godis man åt 

som liten i 

kiosken. När 

mannen pratar 

syns en röd stuga i 

bakgrunden som 

bygger på bilden 

av svensk 

sommar.  

Personerna är i fokus, 

bakgrunden och 

förgrunden är blurrig. 

Musiken är en framhävd 

detalj, vilket man 

påminns om när den 

tonas ner i några 

sekunder under Stures 

visslande.  
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Ljus, färg och 

ljud 

I början är hon i ett 

dimmigt, mörkt rum 

med röda lampor och 

ett dovt ljud som 

samspelar med miljön. 

Påminner om andra 

spelbolagsreklamer. 

När hon kliver in i 

butiken hörs en 

butikspingla och allt 

blir lugnt och ljust får 

man en känsla av 

trygghet och värme och 

igenkännande. 

Antiklimax. 

Butikspinglan förstärker 

känslan av att man 

känner igen platsen och 

jobbar bra i kontrast 

mot den mer kalla och 

“osäkra” inledningen. 

Bakgrundsljudet är ett 

mummel av folk som 

pratar och skapar en 

känsla av gemenskap. 

Och jobbar också emot 

inledningen som var 

mer “kall” och 

“ensam”. Mycket röda 

färger som påminner 

om Svenska Spels 

logga. Den gula färgen i 

Väldigt ljus miljö 

som förstärker 

sommarkänslan. 

Ljusa färger i 

kläder också, 

mycket blått. 

Gnisslig cykel, 

mycket måsar och 

skvalpande ljud 

från båtar i vattnet. 

Allt spelar på 

svensk 

sommarkänsla. En 

typiskt somrig låt, 

lite trallvänlig, 

munter med ljusa 

toner.  

Starka färger, 

kontrasten är 

uppskruvad. Sture har 

en slips i stryktipsets 

färger. Eftersom det är 

soligt men fortfarande 

mycket skuggor känns 

det som morgon till en 

fin dag. Det mest 

framhävda ljudet är 

musiken som är i 

klippet på högt ljud, 

med ett litet avbrott vid 

visslingen, tills Sture 

når butiken. Då tar han 

av sig hörlurarna och 

ljudet dämpas. En 

butiksplinga hörs när 

han går genom dörren. 

Utöver musiken är det 

miljöljud, så som bussar 

och cykelplingor som 

hörs vilket bidrar till 

känslan av en stad i 

rörelse. Låten som 

spelas är uppbyggande 

och det blir nästan som 

ett antiklimax när han 

kommer in i butiken.  
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slutet påminner om den 

klassiska trissfärgen.  

Narrativa drag Skapar en vi och dem 

känsla. Svenska spel 

står som en trygg punkt 

mot alla andra 

spelbolag. Berättar om 

allt bra Svenska Spel, 

underton att inga andra 

gör så. Bryr sig om 

folkhälsan. 

Mannen har missat 

sin lottodragning 

och försöker få 

igenom det i 

efterhand. Det går 

självklart inte och 

mannen får gå 

hem utan pengar.  

Sture har väntat länge 

på den här dagen och 

ska äntligen få lämna in 

sitt stryktips.  

Call to action Ingen call to action. “Missa aldrig en 

dragning. 

Prenumerera på 

Lotto!” tydlig 

uppmaning till 

mottagaren att 

göra något.  

Filmen uppmanar 

mottagaren att “ses på 

lördag” och därmed 

lämna in ett stryktips.  

- Argumentativ 

avsikt 

Informera om vad de 

gör för det svenska 

folket och förklara att 

de är det bästa 

alternativet 

Få folk att spela 

hos dem. 

Få folk att spela på 

Stryktipset 

Tes  Svenska Spel är ett 

tryggt spelbolag som 

värnar om folket 

Prenumerera på 

Lotto eller framstå 

som en förlorare 

Bli en del av 

gemenskapen och spela 

på stryktipset.  

Ethos Hon ser ut att verkligen 

jobba där vilket ger 

henne en auktoritet 

gentemot kunden. Hon 

Kvinnan i kiosken 

är avslappnad och 

“vanligt” klädd 

vilket bygger en 

En gammal räv med 

mycket livserfarenhet. 

Har många yngre 

kamrater trots sin höga 
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talar självsäkert utan 

tvekan och man får 

känslan att hon vet vad 

hon pratar om.  

vi-känsla med den 

vanliga 

människan. Hon är 

trevlig, men 

bestämd vilket 

speglar Svenska 

Spels värderingar 

att vara ett ärligt 

och rakt bolag. 

Klippet är 

humoristiskt.  

ålder vilket tyder på hög 

social kompetens. 

Butiksbiträdet syns 

både i arbetskläder och 

civila kläder vilket visar 

att hon är en av folket. 

Det finns humoristiska 

inslag i filmen så som 

bubblorna och den 

grova göteborgskan hos 

butiksbiträdet.  

Pathos Genom att berätta om 

hur de värnar om 

människors hälsa och 

det talar speciellt till 

folk som blivit 

drabbade av 

spelmissbruk. Väcker 

stolthet om hur bra 

svenska staten är och 

spelar därmed på 

känslan av gemenskap 

och patriotism. De är en 

del av svenska folket.  

Man lider med 

mannen som 

missade 

dragningen, men 

samtidigt skrattar 

man åt hans 

desperation. 

Utöver dessa, 

spelar filmen 

mycket på 

sommarminnen, 

sommarkänslor, 

nostalgi. Man 

försätter folk i en 

miljö där de flesta 

skulle trivas.  

Filmen spelar mycket 

på nostalgi, tradition 

och  “myskänslor”. 

Glädje, hopp och 

gemenskap.   

Logos Säger att de skänker till 

forskning och 

välgörenhet och 

presenterar även siffror. 

Talar till publikens 

Förnuftiga 

människor missar 

aldrig en dragning. 

Finns inte så mycket 

logos-argument i 

filmen. Men känslan är 

att om man är förnuftig 
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förnuft att Svenska Spel 

är det bästa alternativet. 

så missar man inte att 

spela på stryktipset.  

Värderingar 

och ideal 

Svenska värderingar att 

värna om folkhälsan 

och välfärd. Svenska 

spels värderingar att 

värna om folkhälsan 

och välfärd. “Under 25” 

och “svenskaste 

spelbolag” stärker 

dessa.  

Man får känslan 

av att Svenska 

Spel är reko och 

inget “fuffens” 

tillåts. Dessa 

värderingar 

speglas. Platsen 

kan ses som en 

ideal plats att 

befinna sig på, 

rofylld och 

vacker.   

Stryktipset målas upp 

som en kulturell 

tradition, med tanke på 

Stures ålder och 

meningen “nu är det 

dags!”. Svenska spels 

värderingar om 

gemenskap  förmedlas 

genom Stures vänner. 

Svenska värderingar 

som “alla får vara med” 

oavsett kön och ålder 

förmedlas i slutet när 

Sture och hans vänner 

visas - alla får vara med 

och spela.  

Motsägelser Kunden säger att han 

vill ha en med vinst på. 

Går emot att man ska 

spela lagom.  

Inga motsägelser. Inga motsägelser. 

Återkommande 

element 

Hur svenska de är. 

Svenskt ses som idealet 

i och med meningen 

“det tycker jag är ett 

svenskt sätt att driva 

spelbolag på”. Idealet 

förstärker 

gemenskaphetskänslan 

som finns i filmen.  

Miljön och ljudet 

är speciellt 

framhävt och är 

närvarande hela 

klippet - gör att 

filmen präglas av 

en rofylld 

stämning trots 

Ett starkt 

återkommande element 

är de fotbollsreferenser 

som visas. Bubblorna 

och människorna som 

spelar fotboll, Sture 

köper korv, 

fotbollströjor hänger i 

butiken. Ideal = 
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mannens 

desperation.  

stryktips - ger vänner, 

glädje.  

- Attityd och 

attitydmarkörer 

Självsäker 

kroppshållning i hur 

hon går och pratar, att 

hon talar till mottagaren 

känns inbjudande. 

Väldigt 

pedagogisk.  Kunden 

skrattar (markör) vilket 

skapar ett avbrott 

(markör) i den seriösa 

stämningen i filmen.  

Extremt stressad 

man. Snubblar 

fram, pratar 

snabbt, flåsar, 

kommer i 

morgonrock på 

barncykel. 

Vädjande blick, 

hjälplös attityd - 

symboliserar 

desperation över 

att han missat 

lottodragningen.   

Hon är lugn och 

sansad. Först glad 

för mannens skull, 

sedan brydd, men 

bestämd. Ler med 

något nedlåtande i 

blicken. 

Sture är sammanbiten 

och målmedveten men 

ändå avslappnad och 

lycklig. Många hälsar 

glatt på Sture. 

Butiksbiträdet visar 

extrem lycka när hon 

får se honom. 

Gemenskapselementen 

som visas känns 

inbjudande och som 

något man vill uppnå. 

Sture är finklädd vilket 

spelar på en känsla av 

att stryktipset är en 

högtidlig stund.  
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Bilaga 2: Världens svenskaste spelbolag 

https://www.youtube.com/watch?v=_hYy_7x5lKk 

 

 

 

 

 

Bilaga 3: Generation Stryket 

https://www.youtube.com/watch?v=Nnt8RajnDMc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_hYy_7x5lKk
https://www.youtube.com/watch?v=Nnt8RajnDMc
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Bilaga 4: Skärgårdskiosken 

https://www.youtube.com/watch?v=KI--nEF7Xcg  

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KI--nEF7Xcg
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