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Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska 

spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk 

retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från 

före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är 

förändrade utifrån direktiven i lagen. Spelmissbruk är idag likställt med andra missbruk men trots 

det har exempelvis tobaksmarknaden betydligt striktare restriktioner gällande marknadsföring, 

vilket motiverar studiens kritiska förhållningssätt till spellagen. Studien grundar sig således i 

problematiken gällande de konturlösa restriktionerna för marknadsföring inom spelbranschen. 

 
Analysenheterna studeras genom en kombinerad visuell retorisk och semiotisk analysmetod med 

relaterade analysverktyg. Studien visar att samtliga reklamfilmer använder pathos- och 

ethosargument konstruerade genom relationella budskap vilka fungerar som strategier för att nå 

den persuasiva nivån i reklambudskapen. Strategierna kan göra mottagarna positivt inställda till 

spel och följaktligen övertala dem att spela hos spelbolagen. Dessa strategier är enligt spellagen 

inte felaktiga men kombinationen av sinnesintryck och övertalningsstrategier riskerar att bli för 

starka att stå emot för spelmissbrukare eftersom de tilltalar spelarnas impulsiva och irrationella 

sidor. Vidare diskuteras hur lagen därför inte är tillräckligt skyddande gentemot spelarna. Måttfull 

spelreklam borde inte försköna spelande genom persuasiva budskap utan istället illustrera ett mer 

realistiskt och omfattande perspektiv som inkluderar både befintliga risker likväl som nöjet med 

att spela. Slutligen föreslås att restriktionerna gällande tv-sänd spelreklam bör regleras ytterligare, 

alternativt förbjudas helt.  
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This qualitative study aims to investigate how the Gambling Act (2018:1138) have influenced the 

way Swedish gambling companies construct their marketing communications. With the theoretical 

framework based on a critical rhetoric analysis, visual rhetoric and semiotics the study examines 

the rhetorical strategies in television advertisements from before and after the law went into effect. 

This allows for further analysis of how the companies has altered their television advertisements 

in accordance to the new regulations and further discussions on whether the differences are 

substantial enough to prevent problem gambling. Although problem gambling is comparable to 

other addictions according to the National Board of Health and Welfare, the regulations for 

gambling related marketing is far more ambiguous than for example the tobacco market. This 

motivates the study’s critical standpoint towards the Gambling Act. 

The material is analyzed with a combined method of visual rhetoric and semiotic analysis. The 

study shows that the advertisements are constructed with pathos and ethos that communicate 

relational messages. These messages are strategies that can affect the viewers attitudes towards the 

companies and thereby convince them to start gambling. The strategies are not violating the 

regulations of the Gambling Act, but the combination of sensory impressions and persuasive 

strategies might evoke the problem gamblers’ impulsive and irrational tendencies.  Furthermore, it 

is discussed how the law is insufficient regarding protection of the viewers. Moderate gambling 

advertisements should not embellish gambling through persuasive messages but rather illustrate 

both the risks and the pleasure of gambling. Finally, it is suggested that the regulations regarding 

gambling advertisements should be further developed, alternatively be prohibited.  

 
Keywords: Gambling Advertisement, Critical Rhetoric Analysis, Semiotics, Visual Rhetoric, Gambling 
Act (2018:1138), Problem Gambling, Marketing Communications  
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1. Inledning 

I en värld där materialistiska värderingar alltmer styr människors tankebanor har spel om pengar, 

som hädanefter benämns spel, blivit en attraktiv metod för att snabbt försöka öka kapitalet. Spel 

används även ofta som en underhållande och spännande sysselsättning i vardagen. Att börja spela 

kan till en början verka harmlöst, men risken finns att spelandet blir en ovana där insatserna och 

konsekvenserna blir allt allvarligare ju mer ett missbruk utvecklas.  

 

Genom materialistiska värderingar säljer spelbolag drömmar om den enkla vägen till rikedomar. 

Många mottagare anser att staten agerar omoraliskt genom att tillåta spelbolag att öppet 

marknadsföra sina tjänster till det svenska folket, trots vetskapen om riskerna som spel kan medföra 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Regleringar i spelbolags affärsmodeller varierar beroende på 

nationella juridiska gränser, och därför tillkommer olika moraliska överväganden beroende på 

kulturella kontexter (Binde, 2012: 193). Sverige har haft ett statligt spelmonopol som sedan 1980-

talet blivit alltmer kommersialiserat. Under 2017 beslutade därför regeringen att lämna en 

proposition gällande att ersätta spelmonopolet med ett licenssystem där privata aktörer kan få 

tillstånd av staten att bedriva spel. Propositionen trädde i kraft i samband med en ny spellag som 

syftar på att omreglera spelbranschen. Det tidigare spelmonopolets syfte var att skydda spelarna 

från negativa påföljder, såsom spelmissbruk, genom att begränsa aktörerna på spelmarknaden. Det 

nya licenssystemet skyddar visserligen fortfarande spelarna genom att reglera vilka aktörer som får 

tillstånd och inte, men spelarna kan fortfarande bli drabbade eftersom fler aktörer ges tillstånd än 

tidigare (Dagens Industri, 2017). Vidare har kommersialiseringen av den svenska spelmarknaden 

även inneburit en fundamental ändring av affärsmodellen för spel i Sverige. Affärsmodellen ökar 

aktörernas ekonomiska intressen vilket innebär att även reglerade aktörer konkurrerar sinsemellan 

för att utveckla de mest effektiva marknadsföringsstrategierna (Riksrevisionen, 2012: 24). 

  

1.1 Bakgrund 

Följande avsnitt behandlar mediernas makt över publiken genom reklampåverkan, hur 

kommersialiseringen av den svenska spelmarknaden genomförts och slutligen likheter och 

skillnader mellan alkohol-, tobak- och spelmissbruk i enlighet med svenska regelverk. Avsnittet 

syftar till att skapa en övergripande insikt till både mediernas och statens roll i utvecklingen av den 

nuvarande svenska spelmarknaden.  
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1.1.1 Reklampåverkan 

Mediers makt över publiken är en central del inom medie- och kommunikationsvetenskap som 

innebär att sändaren påverkar mottagarens värderingar och kunskaper genom att styra över 

medieinnehållet (Berglez, 2012: 25). Relationella budskap används ofta i reklamstrategier för att 

få mottagarna att drömma om något och syftar bland annat till att påvisa hur varan eller tjänsten 

som marknadsförs ger ett välbefinnande och en förhöjd, positiv känsloupplevelse (Bergström, 

2012: 78). För att öka påverkningsmöjligheterna försöker medierna använda sinnesintryck och 

igenkänningsfaktorer för att kommunicera med mottagarna och vidare få dem att agera. 

Exempelvis används ofta humor, känslor och drömmar för att fånga uppmärksamhet och väcka 

reaktioner hos publiken. Jämfört med andra medier har tv-reklam större möjlighet att skapa 

sinnesintryck och förmedla budskap eftersom mediet kan kombinera ett flertal sinnen parallellt. 

Rörliga bilder, musik, text och tal väcker tillsammans uppmärksamhet i en större utsträckning än 

enbart ljud eller enbart bild (Ibid.: 98–99). Strategierna hjälper företag att sprida sina budskap och 

skapa varumärkeskännedom hos målgruppen. Genom att använda integrerad kommunikation 

försöker många företag etablera en top-of-mind-kännedom i syfte att säkerhetsställa att deras 

varumärke blir det självklara valet när målgruppen söker en vara eller tjänst (Fill, 2011: 58).  

1.1.2 Kommersialisering av spelbranschen i Sverige  

I början av 1980-talet var den svenska spelmarknaden styrd av ett statligt monopol med syfte att 

under restriktiva former möta svenskarnas önskan för spelmöjligheter. Genom att behålla 

kontrollen över marknaden kunde staten förse folket med önskad underhållning samtidigt som de 

kunde begränsa uppmuntrandet av spelande. När kommersialiseringen av spelmarknaden sedan 

påbörjades under 1980-talet var de statliga spelbolagen tillåtna att erbjuda fler tjänster vilket ledde 

till en expandering av spelandet i Sverige. Kommersialiseringen har haft en fortsatt ökning och 

även anpassats efter internetsamhället genom att de klassiska spelformerna blivit tillgängliga 

online. I samband med kommersialiseringen av det statliga spelmonopolet har även reklam 

relaterad till spel intensifierats. Den reglerade marknaden har länge dominerats av de statligt ägda 

spelbolagen Svenska Spel AB och ATG Sverige, medan resterande andelar utgjorts av icke-statliga 

bolag som varit utan krav på att ansöka om licenser (Binde, 2012: 194; Riksrevisionen, 2012: 9). 

Under 2018 beslutade däremot Sveriges riksdag att en omreglering av den svenska spelmarknaden 

var väsentlig för att förhindra somliga aktörers ökade kriminella verksamheter. Omregleringen blev 

aktuell i samband med att spellagen (2018:1138) trädde i kraft 1 januari 2019. Lagen har inneburit 

att samtliga aktörer på spelmarknaden måste ha behöriga licenser och att olicensierade aktörer inte 
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får bedriva verksamhet riktat mot den svenska spelmarknaden. Dessutom ämnar omregleringen att 

höja konsumentskyddet i syfte att begränsa negativa konsekvenser som spel kan medföra individer 

och samhälle (Regeringskansliet, 2018).  

1.1.3 Spelmissbruk likställs med andra missbruk 

Under 2018 likställdes spelberoende med andra missbruk, såsom alkohol- och tobaksmissbruk, i 

socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2017). Trots detta råder fortfarande skillnader i regelverken 

mellan spel, alkohol och tobak. Medan Alkohollagen (2010:696) 7 kap. 3 § förbjuder kommersiell 

annonsering av alkoholhaltiga drycker i ljudradioprogram, tv-program eller beställ-tv på grund av 

hälsoriskerna med alkoholkonsumtion, har regleringar för marknadsföring för spel varit mer 

diffusa. När riksdagen införde den nya spellagen var det många mottagare som hoppades på 

restriktioner i likhet med alkohollagen. Istället har lagen mött mycket kritik i diverse medier och 

bland kritikerna finns Henrik Armus, ordförande för Spelberoendes riksförbund. Han menar att om 

spellagen skulle likställas med alkohollagen skulle det innebära totalförbud mot spelreklam (SVT, 

2019). I likhet med alkohollagen förbjuder även Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

kommersiell annonsering i ljudradio- och tv-program samt tv-sändningar över satellit. Dessutom 

är även marknadsföring av tobaksprodukter utanför försäljningsställen förbjudet enligt lagen. 

Vidare restriktioner i lagen om tobak och liknande produkter kräver att det ska finnas 

varningstexter gällande hälsorisker på tobaksförpackningar.  
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2. Problem, syfte och frågeställningar 

Utifrån problematiken gällande de vaga direktiven i spellagen, som vidare ämnar skydda den 

svenska befolkningen från spelmissbruk, motiverar följande kapitel studiens angelägenhet och 

syfte.  

2.1 Problemformulering 

Spelmissbruk är ett folkhälsoproblem som påverkar privatpersoner likväl som samhället i stort 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Därför behövs effektiv lagstiftning som kan hjälpa att förebygga 

spelmissbruk. 1 januari 2019 inträdde en ny lag i den svenska lagboken som syftar till att bidra 

med tydligare riktlinjer och regleringar för spelbolag som är riktade mot den svenska marknaden. 

I spellagen (2018:1138) 15 kap. 1–3 §§ står det:  

 
Måttfull marknadsföring 

1 §   Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska måttfullhet iakttas.  

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till personer under 18 år. 

 

Direktreklam 

2 §   Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som har stängt av sig från spel. Om en spelare har 

sagt upp sitt spelkonto hos en licenshavare, får licenshavaren rikta marknadsföring direkt till spelaren endast 

om spelaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det. 

 

Informationsskyldighet 

3 §   Kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. På 

platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella meddelanden om spel, med undantag för sådana 

meddelanden i radio, ska licenshavaren säkerställa att det också anges kontaktuppgifter till en organisation 

som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem. 

 

Även om den nya lagen inkluderar restriktioner gällande hur marknadsföringen ska förhållas, är 

restriktionerna otydliga. Trots att lagen ställer krav på att spelreklam bland annat måste uppmana 

till spelandets risker och tillhandahålla information om stöd, förhindrar det nödvändigtvis inte att 

mottagarna påverkas av reklamen och dess lockande budskap. Jämfört med alkohollagen och lagen 

om tobak och liknande produkter som förbjuder kommersiell annonsering av relaterade produkter 

på grund av dess hälsorisker, saknar spellagen lika tydliga direktiv. Att lagföra att spelreklam ska 

vara måttfull, utan att klargöra vad måttfullhet innebär, är problematiskt. 
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2.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag 

konstruerar sin marknadskommunikation. Genom att studera retoriska strategier i spelbolagens 

reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen, ämnar studien identifiera om, och i så 

fall hur, reklamfilmerna har förändrats utifrån direktiven i den nya lagen.  

2.3 Frågeställningar 

1. Hur konstruerades reklamfilmerna retoriskt före spellagen? 

2. Hur konstrueras reklamfilmerna retoriskt efter spellagen? 

3. Har reklamfilmerna förändrats utifrån direktiven i spellagen i 15 kap. 1–3 §§, och i 

så fall hur?  
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3. Tidigare forskning 

Spelforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som innefattar områden såsom psykiatri, 

folkhälsa, marknadsföring och statliga regelverk. Följande avsnitt sammanfattar forskningsresultat 

om spelreklams påverkan på publiken, effektiviteten av konsumentskydd på den internationella 

spelmarknaden och konsekvenser av spelmissbruk för individer och samhälle. Därefter presenteras 

följande studies bidrag till den svenska spelforskningen. 

3.1 Spelreklams påverkan 

Forskning visar att marknadsföring är en av flera bidragande orsaker till spelmissbruk (Papineau 

& Leblond, 2011). Studier om huruvida spelreklam i sin tur påverkar publiken visar att enbart 12 

procent påstår sig någon gång, alternativt regelbundet, påverkats negativt av spelreklam. De som 

regelbundet påverkas negativt är de som uppger sig ha spelproblem. Den marknadsföring som 

påverkar spelmissbrukare mest negativt är främst reklam för jackpottar men också i viss 

utsträckning reklam för bonusar. Forskningen visar även att ju mer ett reklambudskap är anknutet 

till känslor och beteenden, desto svårare har spelmissbrukare för att stå emot reklamen. Reklam 

kan väcka impulser som för en missbrukare är svårhanterliga och kan leda till återfall för de som 

försöker att avstå spel (Folkhälsomyndigheten, 2017). Förutom att forskning konstaterat att 

spelreklam påverkar missbrukare negativt, finns även ett samband mellan de senaste årens ökning 

av casinoreklam och den kraftiga ökningen av spelmissbruk till den relaterade spelformen. En 

svensk undersökning visar att 80 procent av befolkningen är negativa mot spelreklam och tror att 

reklamen bidrar med risker för ökade spelproblem (Ibid.). Tendenserna återkommer i annan 

forskning som visar att upp mot hälften av de personer som har eller har haft spelmissbruk uppger 

att spelreklam har haft viss till påtaglig inverkan på deras spelande och att det därför försvårar 

avvänjningsprocessen (Binde, 2008).  

 

Trots att fåtal studier kunnat påvisa att spelreklam har substantiell påverkan på publikens spelvanor 

oberoende av initial grad av spelande (Binde & Romild, 2018: 709; Hanss, Mentzoni, Griffiths & 

Pallesen, 2015: 484) finns det även en brist i bevisningen att spelreklam inte har stor inflytande på 

spelvanor hos personer med eller utan spelmissbruk. Forskare menar att bevisningen om 

spelreklams påverkningskraft på de som har ett spelmissbruk inte får försummas, utan att vidare 

forskning är väsentlig för att skapa förståelse för spel som fenomen (Binde & Romild, 2018: 709). 
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3.2 Konsumentskydd på spelmarknaden 

Trots att regelverk världen över allt oftare hänvisar till att dagens spelreklam ska innehålla 

konsumentskyddande medel såsom varningstexter och information om stöd, kvarstår frågan om 

effektiviteten av sådana. En amerikansk studie har bidragit med en systematisk överblick av 

forskningen om spelrelaterade varningstexter i reklam. Studien visar att varningstexter har 

möjlighet att reducera harmfullt spelande om de är utformade efter specifika riktlinjer (Ginley, 

Whelan, Pfund, Peter & Meyers, 2017: 501). Beroende på placering, innehåll, inramning och 

kontext kan varningstexter influera sättet som meddelanden tas emot av publiken, vilket innebär 

att de har möjlighet att påverka spelbeteenden till viss grad. Det optimala utformandet av 

varningstexter ska innehålla en pop-up funktion av meddelandet som är centrerad i bilden, vilket 

bidrar till ett avbrott i spelandet då spelaren aktivt måste klicka bort texten. Däremot är sådan 

utformning anpassad till interagerande plattformar. I linjära kommunikationssammanhang är det 

därför extra viktigt att varningstexterna är korta, lättlästa och direkta för att vara så effektiva som 

möjligt (Ibid.).  

 

En fransk studie visar däremot att vanliga konsumentskyddande medel har inbyggda brister. 

Exempelvis är tidsbegränsningar för spelande och insatsgränser generellt svåra att hitta och 

använda. Konsumentskyddande medel är även ineffektiva eftersom de inte är obligatoriska utan 

begränsade till spelarens egna ansvar över det egna spelandet. Införandet av konsumentskydden 

har således inte haft substantiell inverkan på minskandet av spelproblem i Frankrike sedan 

omregleringarna 2010. Forskarna föreslår därför ett förbättringsarbete gällande konsumentskydd 

på spelmarknaden som framförallt syftar på att höja spelbolagens ansvar genom att göra alla 

konsumentskyddande medel obligatoriska (Marionneau & Järvinen-Tassopoulos, 2017).  

 

3.3 Konsekvenser av spelmissbruk 

Spelmissbruk är starkt associerat med diverse sociala komplikationer och hälsoproblem som bland 

annat inkluderar fysisk och psykisk ohälsa, ansträngda familjerelationer och ekonomiska 

svårigheter (Korn & Shaffer, 1999). Dessutom ökar hälsoproblemen hos de med grovt 

spelmissbruk. Statistik visar att drygt 80 procent av de med spelmissbruk lider av psykisk ohälsa, 

medan endast 20 procent av de som inte spelar har psykiska problem (Folkhälsomyndigheten, 

2019).  
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Forskning visar att konsekvenserna av spelmissbruk inte enbart påverkar spelaren, utan i många 

fall även närstående. Konsekvenserna för närstående är ofta anknutna till kortsiktiga ekonomiska 

insatser såsom att erbjuda att betala av spelmissbrukarens hyra, men även långsiktiga ekonomiska 

insatser som kan leda till skuldsättning hos banken eller säljande av egen bostad. I vissa fall leder 

spelproblemen även till stöld av närståendes pengar eller ägodelar. På så sätt resulterar de 

ekonomiska konsekvenserna ofta i andra sociala komplikationer inom olika relationer, som främst 

är orsakat av stölder och lögner från spelaren (Subramaniam, Satghare, Browning & Thomas, 

2017). Personer som har en spelmissbrukare som närstående är även mer troliga att själva utveckla 

liknande hälsoproblem och spelproblem jämfört med personer som inte känner en spelmissbrukare. 

Ungefär 8 procent av den svenska befolkningen uppger att de har eller har haft någon i sin närhet 

med spelmissbruk, vilket innebär att ungefär 600,000 svenskar har ökad risk för hälsoproblem, 

skadliga beteenden och egna spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018). Bland närstående är det 

barn som är extra utsatta eftersom de är beroende av stabilitet under uppväxten. När de vuxnas 

spelmissbruk resulterat i diverse hälsoproblem, ekonomiska svårigheter eller våld i hemmet, kan 

barnen därför bli hårt drabbade av missbruket (Ibid.). De som exponeras för spelmissbruk och 

konsekvenserna bundna till det redan som barn, har störst trolighet att själva utveckla samma 

problem senare i livet (Subramaniam, et.al., 2017). Spelmissbruk påverkar även samhället i stort 

och kräver en mängd resurser i rehabiliteringssyfte (Hjärnfonden, u.å.). 

 

3.4 Studiens bidrag 

Sammanfattningsvis har tidigare spelforskning främst forskat om spelreklams påverkningsförmåga 

och vilka konsekvenser frekvent spelande kan leda till. Forskningen har konstaterat att 

marknadsföring av spel är en bidragande orsak till spelproblem och att reklam kan väcka impulser 

som blir svårhanterliga för en person med befintligt spelmissbruk. Vidare visar forskningen även 

vilka konsekvenser ett omåttligt spelande kan leda till och att dessa konsekvenser blir påtagliga 

dels för spelmissbrukaren och dess närstående, dels samhället i stort. Spelmissbruk har därför 

konstaterats vara ett folkhälsoproblem som behövs tas på största allvar. På grund av det växande 

folkhälsoproblemet börjar regelverk runt om i världen alltmer reglera marknadsföringen av 

spelreklam, och en vanlig åtgärd är varningstexter. Internationella studier visar att varningstexter 

kan vara effektiva om de används på rätt sätt, men också att ett flertal konsumentskyddande medel 

är bristfälliga och inte alls lika effektiva som man hoppats.   
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Eftersom spelreklam har möjlighet att påverka publiken och därmed samhället i stort, ser vi ett 

behov av vidare forskning kring hur spelreklam konstrueras på den konkurrerande marknaden. 

Utifrån denna identifierade forskningslucka, samt svårigheterna i att konstruera en välfungerande 

spelpolitik som Marionneau och Järvinen-Tassopoulos konstaterat i sin studie (2017), ämnar 

följande studie således skapa förståelse för hur spellagen influerat de svenska spelbolagens 

marknadskommunikation. Genom en jämförande analys av spelreklam innan och efter inträdandet 

av lagen bidrar studien således med aktuellt material inom svensk spelforskning.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt presenterar kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik som studiens 

teoretiska ramverk. Kombinationen av perspektiven möjliggör en systematisk granskning av 

konstruktionerna i svensk spelreklam utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Slutligen följer en 

presentation av relaterade begrepp.  

4.1 Kritisk retorikanalys 
Klassisk retorik handlar om talekonst och är en kommunikativ strategi för att övertyga eller 

informera mottagarna om något (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004: 55). Retorik definieras 

däremot inte enbart som en välanpassad språklig stil som med väl valda argument besitter konsten 

att övertyga. Till retoriken hör även icke-verbala symboler och yttringar såsom kroppsspråk, gester, 

bilder och musik. En retorisk analys undersöker varför ett budskap ser ut som det gör, studerar dess 

innebörd och belyser eventuella etiska implikationer, medan en kritisk retorikanalys tar ytterligare 

ett steg och undersöker hur objektet fungerar i sammanhanget och hur det förhåller sig till ett större 

samhälleligt perspektiv. Analytikern i en kritisk retorikanalys har ofta ett uttalat intresse med etiska 

undertoner som utgör grunden för analysen (Mral, Gelang & Bröms, 2016: 11–14). Grundat på 

reklamfilmers möjlighet att använda flera sinnesintryck parallellt är det väsentligt att granska både 

verbala och icke-verbala symboler i följande studie. Därför är kritisk retorikanalys som perspektiv 

främjande för studiens syfte att granska retoriska konstruktioner utifrån en kritisk infallsvinkel. 

Vidare möjliggör perspektivet diskussioner om hur spelreklamen fungerar i en vidare kontext, 

vilket är nödvändigt för att kunna konstatera effektiviteten av den nya lagen. 

4.2 Visuell retorik och semiotik 

Forskning som studerar visuell retorik intresserar sig för hur sändare planerar och konstruerar 

bilder för att påverka och övertyga betraktaren. Visuella objekt kan uppfattas som tecken som 

konstruerats för att förmedla en uppmaning eller ett budskap (Wærn, et.al., 2004: 55; Mral, et.al., 

2016: 99). Visuell retorik kan vidare identifiera innebörden av budskap med primärt fokus på den 

persuasiva nivån, det vill säga aspekter i budskap som gör mottagaren positivt eller negativt inställd 

till något (Mral, et.al., 2016: 98). Semiotiken och retoriken har mycket gemensamt eftersom båda 

intresserar sig för kommunikation i bilder och koder. Det som särskiljer dem är att semiotiken 

studerar tecken i texter, i studiens fall de visuella objekten, medan retoriken studerar förhållandet 

mellan sändare och texter (Gripsrud, 2011:199). Visuell retorik och semiotik som perspektiv 

hjälper således att identifiera hur reklamfilmernas budskap är konstruerade genom tecken och 
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koder, samt dess innebörd i en vidare kontext. Kombinationen tillsammans med det kritiska 

perspektivet är därför passande för att uppfylla studiens syfte.  

4.2.1 Ethos, pathos och logos 

Ethos, pathos och logos är tre retoriska strategier som syftar till att hjälpa användaren att övertyga 

sin publik (Wærn, et. al., 2004: 57). Ethos är ett övertalningsmedel som övertygar publiken genom 

att få den att identifiera sig i det avsändaren säger och förmedlar. Att använda passande karaktärer 

som förmedlar budskapen är en väsentlig del av kommunikationssituationen eftersom pålitliga 

talare har stor inverkan på trovärdigheten. Genom att förmedla de egenskaper som gör karaktärerna 

trovärdiga genom språkliga och visuella medel, kan publiken således få förtroende för innehållet 

som förmedlas. Exempelvis brukar reklambudskap ofta förmedlas av skådespelare som avspeglar 

typiska karaktäristiska särdrag för målgruppen (Gripsrud, 2011: 210–211). Pathos handlar i sin tur 

om att övertyga publiken genom att känslomässigt beröra den. Strategin handlar om att förmedla 

känslor som blir så starka hos publiken att den blir känslomässigt övertalad. Det kan exempelvis 

handla om att få en publik att känna medlidande, sorg eller glädje för att uppmana den att handla 

på ett visst sätt (Wærn, et. al., 2004: 60; Gripsrud, 2011: 212). Pathos är en vanlig strategi när det 

kommer till förmedlande av reklambudskap eftersom känsloargument vanligtvis är svårare att stå 

emot (Wærn, et. al., 2004: 124; Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Till skillnad från ethos och pathos som övertygar genom känslor som publiken kan relatera till eller 

beröras av, tilltalar logos förnuftet. Logos som retorisk strategi övertygar genom att presentera fakta 

och logiska argument som förstärker budskapet som förmedlas (Wærn, et. al., 2004: 57). Förnuft 

och känslor är i sammanhanget inte varandras motsatser utan samspelar i förståelseprocessen. Ett 

argument som stöds genom både förnuft och känsla har en stark inverkan på publiken (Gripsrud, 

2011: 213).  

4.2.2 Tecken 

Tecken definieras som icke-verbal kommunikation och kan exempelvis komma i uttryck genom 

kroppsspråk, ansiktsmimik, gester eller fysisk kontakt i syfte att uttrycka en känsla eller önskan. 

Symboliska tecken är allmänt kända samhälleliga konventioner som i många fall är godtyckliga. 

För visuella analyser är dessa tecken särskilt intressanta att studera eftersom de företräder något 

annat än sig själva och kan uppträda som en bildlig förklaring med djupare innebörd. Exempelvis 

kan en färg förmedla en känsla, en klädstil kan associeras till en viss klass och en beröring eller ett 
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slag är båda fysiska kontakter men med två skilda underliggande innebörder och känslor (Mral, 

et.al., 2016: 91–92). 

4.2.3 Koder 

Koder är ett outtalat regelsystem som styr sändarens användning av symboler. De är ständigt 

utvecklande och grundar sig i samhällets kulturella företeelser. För att avkoda symbolerna är 

begreppen denotation och konnotation användbara. Denotation syftar på den bokstavliga 

tolkningen av symboler, vilket innebär att den som denoterar en text beskriver vad som konkret 

finns synligt och förklarar hur något ser ut. Konnotation tolkar därefter möjliga associationer som 

finns kopplade till symbolen, vilka känslor som väcks och vilka konventioner som ligger bakom 

symbolerna beroende på dess utseende. Genom att konnotera objekt går det att identifiera viktig 

information som sändaren byggt in i bilden för att förstärka eller vinkla ett budskap (Mral, et.al., 

2016: 93–95). Begreppen är användbara avkodningsredskap i visuella analyser eftersom de får 

betraktaren att skilja mellan objektets faktiska utseende och vad objektet vidare associeras till.  
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5. Metod och material 

I följande kapitel presenteras visuell retorik och semiotik som tillämpad metod, samt tillhörande 

begrepp som präglar studiens analysdel. Vidare motiveras urvals- och insamlingsmetod av studiens 

material stegvis utifrån valda kriterier. Kapitlet avslutas med en reflektion över tillvägagångssätt 

och metod- och materialval.  

5.1 Visuell retorik och semiotik som metod 
I likhet med studiens teoretiska perspektiv kommer visuell retorik och semiotik även att användas 

som metod. Kombinationen av visuell retorikanalys och semiotisk analys är tillämpbar eftersom 

den dels möjliggör studerande av tecken i de visuella objekten, dels analyserar vilka medel som 

används för att övertyga mottagaren. Semiotiken möjliggör analyser av stilistiska aspekter i 

visuella budskap och dess inbyggda symbolik, medan retoriken fokuserar på de visuella objektens 

argumenterande sidor och hur tecknen fungerar som persuasiva handlingar (Mral, et.al., 2016: 91). 

Kombinationen ger således en grundlig och mättad analysredovisning för studiens syfte.  

 

Genom att studera analysenheterna utifrån både retoriska och semiotiska begrepp är det följaktligen 

möjligt att identifiera hur reklamfilmerna är konstruerade och vidare se hur de fungerar som 

persuasiva handlingar. De retoriska begreppen ethos, pathos och logos används som analysverktyg 

för att underlätta granskningen av argumentationerna i de utvalda analysenheterna och i vilken 

utsträckning övertalningsstrategier brukas. Vidare används även de semiotiska begreppen 

symboliska tecken, denotation och konnotation som analysverktyg. Grundat på att symboliska 

tecken både kan förmedla känslor och vidare associationer har de retoriska funktioner som kan 

tilltala publiken (Kjeldsen, 2008: 286) och är således relevanta att studera i följande studie. 

Eftersom studien även syftar till att granska konstruktioner i reklamfilmer är denotation och 

konnotation nödvändiga analysverktyg för att avkoda dessa. De semiotiska begreppen kan även 

identifiera symboler, urskilja vilka konventioner som finns dolda i dem och hur sändaren använder 

dem för att låta övertygande i sitt budskap. 

 

5.2 Konsumentskyddsmedel  
Utöver de retoriska och semiotiska analysverktygen granskas utformningen och effektiviteten av 

konsumentskyddsmedlen i respektive reklamfilm. Eftersom varje spelreklam måste följa 

riktlinjerna för måttfull marknadsföring, direktreklam och informationsskyldighet för att få sändas 
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på svensk television, är en granskning av utformning, innehåll och effektiviteten i reklamfilmernas 

konsumentskyddsmedel en väsentlig del i avgörandet av filmernas legitimitet gentemot direktiven 

om informationsskyldighet i spellagen.  

 

5.3 Urvalsmetod  

Analysenheterna är valda med hjälp av en strategisk urvalsmetod som är utformad efter specifika 

kriterier. Det första kriteriet är typiska fall vilket syftar på att de utvalda analysenheterna är 

utformade i enlighet med spelreklam som är vanligt förekommande i svensk television. Spelreklam 

som är märkbart avvikande har således valts bort eftersom de kan vrida resultatet från 

reklamfilmernas konventionella praxis och därmed försvåra generaliseringar. Genom att utesluta 

avvikande variabler är det vidare lättare att applicera resultatet till en större population (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017: 164). Det andra kriteriet är marknad. Eftersom 

spellagen endast täcker spelbolag som är riktade mot den svenska marknaden måste 

analysenheterna följa detta kriterium för att studiens syfte ska kunna uppnås. Urvalet av 

analysenheter från den svenska marknaden har vidare skett bland spelbolag med högst omsättning. 

Eftersom de är störst på marknaden har de resurser att nå ut till flest. Det tredje kriteriet är de 

vanligaste speltyperna och hjälper att avgränsa urvalet passande för studiens omfång. Eftersom 

studien fokuserar på djupanalyser av spelreklamers innehåll finns det inte utrymme att analysera 

alla speltyper inom spelbranschen. Därför representerar de utvalda reklamfilmerna några av de 

vanligaste speltyperna trav/galopp, lotterier, casino, bingo, nummerspel, sportspel och poker 

(Spelinspektionen, 2017: 13). För att bibehålla en variation i representationen av branschen har 

liknande speltyper kategoriserats och därefter har den populäraste typen inom kategorierna valts 

ut. Exempelvis faller lotterier, nummerspel och bingo, på grund av sin likhet i utformningen, inom 

samma kategori där lotterier är den populäraste formen. Vidare faller trav/galopp och sportspel 

inom en annan kategori där trav/galopp är populärast. Slutligen faller casino och poker i separata 

kategorier där casino är mer populärt än poker (Spelinspektionen, 2018: 13). Det fjärde kriteriet är 

mängd och årtal och syftar på att studiens material utgörs av tre analysenheter från före respektive 

efter inträdandet av spellagen, vilket möjliggör en jämnt fördelad representation av 

konstruktionerna vid jämförelse. 
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5.4 Insamlingsmetod och material 

Effektiviteten i reklambudskap och den frekventa exponeringen av tv-reklam (Bergström, 2012: 

98–99; Fill, 2011: 58) gör spelreklamfilmer som visats på svensk television lämpliga analysenheter 

i följande studie eftersom de har potentiellt påtaglig påverkningskraft. Med kriteriet typiska fall i 

åtanke bedömdes analysenheterna följa det typiska utformandet av svensk spelreklam baserat på 

det urval som fanns tillgänglig på YouTube. Baserat på markandskriteriet fokuserar studien på 

reklamfilmer från Svenska Spel AB, ATG Sverige och Cherry AB eftersom de är några av Sveriges 

spelbolag med högst omsättning 2019 (Allabolag, u.å.). Samtliga spelbolag erbjuder spel inom 

diverse spelformer, men för att materialet ska vara representativt för hela spelbranschen 

representerar respektive spelbolag varsin spelform. Svenska Spel AB representerar därför lotterier, 

ATG Sverige representerar betting i form av trav/galopp och Cherry AB representerar casino. Valet 

av spelformer grundar sig i kriteriet de vanligaste speltyperna i urvalsmetoden. Analysenheterna 

samlades in från YouTube där de flesta av spelbolagen själva publicerat sina reklamfilmer. I de fall 

där publiceringar på spelbolagens egna kanaler saknades hämtades analysenheterna från 

andrahandskällor på samma plattform. I enlighet med kriteriet mängd och årtal valdes 

analysenheterna även efter publiceringsdatum och landade på tre filmer före och tre filmer efter 1 

januari 2019. Analysenheterna är Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016), Triss - 

Drifter (Svenska Spel AB, 2018), Alla kan vinna med Harry Boy: Gold teeth (ATG Sverige, 2018), 

En kula vanilj (Cherry AB, 2019), Triss - Plötsligt händer det - Banken (Svenska Spel AB, 2019) 

och Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 2019).  

För att underlätta analysen transkriberades reklamfilmernas innehåll. Vid transkribering är det 

lämpligt att följa vissa allmänna förhållningspunkter och upprätta konsekventa principer för hur 

betoningar, pauser, ljud, etc. markeras. Exempelvis ska en ny rad medfölja varje ny replik och det 

ska tydligt markeras vem som sagt vad (Åbo Akademi, u.å.). Transkriptionen av tal, text och 

handling i reklamfilmerna sammanställdes noggrant till begriplig skrift, vilket innebär att 

grammatiska fel eller felaktiga ordföljder inte rättades. Däremot korrigerades visst talspråk till 

skriftspråk för att underlätta förståelsen, “ida” blev exempelvis “idag”. Dessutom markerades ljud, 

musik och yttranden med hakparenteser, exempelvis [skratt]. Text som synts i bild 

stjärnmarkerades och talet citerades. Förklarande text av handling, gester, effekter och innehåll 

markerades med fetstil. Vidare markerades tidpunkter för olika scener inom parentes och speciella 

tidpunkter inom respektive scen markerades med dubbelparentes.  
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5.5 Reflektion över metod och materialval 

Inom medieforskning är kvalitativa studier vanligt förekommande eftersom de möjliggör 

systematiska granskningar av texters konstruktioner och de kontexter de ingår i. Syftet är inte att 

kartlägga definitiv kunskap utan att identifiera meningsskapande processer i fenomen, vilka är 

formade av sociala kontexter och därav saknar definitiva meningar (Esaiasson, et.al., 2017: 211). 

Kvalitativa studier är således starkt kopplade till hermeneutiken som anammar att samtliga ting, 

fenomen och aktörer är bundna till kulturellt bestämda konventioner och att förförståelse för dessa 

konventioner är avgörande vid granskning av världen (Gripsrud, 2011: 177–178). Genom att 

kritiskt granska retoriska konstruktioner i svenska spelreklamfilmer ämnar följande studie därför 

inte att producera definitiv kunskap, utan istället att belysa reklamfilmernas mening i det svenska 

samhället. Vi som författare och analytiker har sedan tidigare ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

spelreklam vilket kan färga de vetenskapliga tolkningarna, samt de slutsatser som konstateras 

utifrån analyserna. Ett kritiskt förhållningssätt är vanligt förekommande inom kvalitativa studier 

eftersom det kan hjälpa uttyda idéer och därpå kritiskt analysera vad de innebär (Esaiasson, et.al., 

2017: 211). Det är således väsentligt att kritiskt granska samhälleliga fenomen för att belysa och 

skapa förståelse för dess potentiella problematiska aspekter.  

 

Vidare främjar en kvalitativ studie djupgående analyser av få analysenheter (Ibid.: 159) vilket är 

lämpligt för studien som syftar till att granska retoriska konstruktioner. För att kunna uttyda 

effektiviteten av lagen i spelbolagens marknadskommunikation är det nödvändigt att studera 

enheterna på djupet och därför finns det inte utrymme att inkludera fler än sex analysenheter i 

följande studie. Resultatet ökar därmed förståelsen för den svenska spelbranschen som helhet, men 

kan emellertid inte leda till slutsatser om andra aktörer på marknaden.  

 

Gällande insamlingsmetoden användes YouTube som insamlingsbas vilket begränsade utbudet av 

reklamfilmer. Detta eftersom spelbolagen inte publicerar sina nya produktioner lika frekvent efter 

inträdandet av spellagen. Hade vi observerat och spelat in tv-reklam direkt vid tv-sändningar hade 

utbudet möjligen ökat. Vidare användes en strategisk urvalsmetod utformad utifrån specifika 

kriterier som filmerna var tvungna att uppfylla. Däremot finns fler spelreklamfilmer på YouTube 

som uppfyller kriterierna än studien undersöker. Således kan andra som utför en liknande studie, 

med samma urvalsmetod, samla in andra spelreklamfilmer och få ett annat resultat baserat på det 

material de använder.  
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6. Analysresultat 

Analysresultatet av respektive reklamfilm presenteras i fristående underrubriker som omfattar 

denoterande beskrivningar av händelseförlopp och karaktärer, konnotationer av dess betydelser 

och granskningar av konsumentskyddsmedel. Vidare analyseras reklamfilmerna utifrån symboliska 

tecken och de retoriska begreppen ethos, pathos och logos. Slutligen presenteras en jämförelse av 

samtliga reklamfilmer och speltyper i enskild underrubrik.  

6.1 Hur konstruerades reklamfilmerna retoriskt före spellagen? 

6.1.1 Triss - Drifter 

Den kronologiska ordningen i reklamfilmen Triss - Drifter (Svenska Spel AB, 2018) är in media 

res, men i syfte att främja förståelsen av händelseförloppet presenteras analysen i rak kronologi. I 

enlighet med analysens tidslinje denoterar den inledande scenmiljön en stilren och ljus lokal som 

är fylld med välpolerade sportbilar som en medelålderskvinna betraktar och dagdrömmer om. 

Kvinnan bär glasögon, har en yvig frisyr, en brun väska och är iklädd en vid bomullskofta. 

Sportbilarna är symboliska tecken för exklusivitet och lyx, vilket i scenmiljön konnoterar överklass 

och en livsstil i överdåd. I kontrast till scenmiljön saknar kvinnan särpräglade symboliska tecken 

för rikedom, hennes utseende konnoterar istället tillhörighet till den lägre medelklassen. Kontexten 

konnoterar även att kvinnan är reklamfilmens huvudkaraktär. Vidare denoterar scenen tre 

välklädda män som passerar kvinnan. Utifrån kontext och samtal konnoteras ena mannen till att 

vara försäljare och de andra männen till kunder. Försäljaren har bakåtkammad frisyr, en välsydd 

kostym, skjorta och slips vilket konnoterar en högre klasstillhörighet än kvinnan.  

 

  
     Ur Triss - Drifter (Svenska Spel AB, 2018) 
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Scenmiljön och bikaraktärerna illustrerar även kvinnans malplacering, vilket förstärks av sättet hon 

blir bemött. Medan försäljaren är tillmötesgående och talför mot männen, bemöter han kvinnan 

kort och arrogant. 

 
Försäljaren: [I sällskap med de manliga kunderna] “Vi ska kolla på en grej, den går som en oljad blixt. Den 

står här borta ska jag visa.” [Han stannar upp och vänder sig mot kvinnan] “Ursäkta, hade du bokat tid för 

provkörning?” 

Kvinnan: “Nej, nej, jag bara dagdrömmer lite.” 

Försäljaren: [Med ett flin] “Ja, härligt. Akta lacken bara är du snäll, tack!” [Han vänder sig mot de manliga 

kunderna och går vidare] “Är det kräm ni är ute efter? Då är det det här billjudet som gäller.” 

                      (Svenska Spel AB, 2018, 0:16-0:24) 

 

Försäljarens bemötande av kvinnan kontra männen förstärker klasskillnaderna eftersom 

ansiktsmimiken och tonfallet konnoterar överlägsenhet och förakt gentemot kvinnan vars 

underordnad förstärks av hennes blyga framtoning. Scenen illustrerar således en maktrelation där 

kvinnans närvaro i den exklusiva miljön sannolikt ifrågasätts på grund av hennes utseende.  

 

Nästkommande scen denoterar kvinnan som skrapar en trisslott inne i lokalen och tio minuter 

senare sitter hon bakom ratten i en av sportbilarna och sladdar på en parkeringsplats. Scenen 

konnoterar att kvinnan har vunnit pengar eftersom hon kör en bil hon tidigare enbart kunde drömma 

om. Det ryker efter bilen och det hörs accelereringsljud från motorn och gnissel från däcken, vilket 

tillsammans konnoterar hög fart och vårdslös körning. Scenen denoterar även kvinnans skratt och 

skrik som i samspel med hennes exalterade ansiktsmimik konnoterar adrenalin. Samtidigt håller 

hon ett stadigt grepp om ratten medan hennes kropp lättsamt följer med i kurvorna, vilket 

konnoterar en trygghet i situationen. I passagerarsätet intill jämrar sig försäljaren samtidigt som 

han skriker och söker ett stadigt grepp om sätet. Hans kroppsspråk och ansiktsmimik konnoterar 

rädsla och osäkerhet vilket illustrerar en ny maktordning där försäljaren underkuvats och förlorat 

makten som han tidigare haft inne i bilhandeln. Genom att utstå en märkbart påfrestande situation 

visar försäljaren indirekt att hans bekvämlighet är sekundär till huvudkaraktärens önskemål. 

Situationen indikerar även på en förändring i kvinnans klasstillhörighet eftersom hon efter vinsten 

har tillgång till objekt som symboliserar en livsstil hon tidigare förnekats.  
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          Ur Triss - Drifter (Svenska Spel AB, 2018) 

 

Reklamfilmen innehåller även flertal retoriska strategier som har möjlighet att fånga publikens 

uppmärksamhet. Ett framträdande ethosargument är konstruktionen av klasskillnaderna mellan 

huvudkaraktären och försäljaren. Eftersom huvudkaraktären är konstruerad med typiska särdrag 

för medelklassen, liknar hon reklamfilmens troliga målgrupp och blir således en trovärdig 

avsändare av filmens budskap. Försäljaren fungerar istället som reklamfilmens antagonist eftersom 

hans utseende och bemötande utstrålar en arrogans och konstruerar honom till en översittare. 

Konstruktionerna skapar således empati gentemot huvudkaraktären som befinner sig i underläge 

från start. Målgruppen kan exempelvis relatera till känslan av att vara malplacerad och bli 

särbehandlad på grund av yttre egenskaper, och kommer sannolikt att ta huvudkaraktärens parti. 

Vidare är reklamfilmen konstruerad utifrån ett påtagligt pathosargument eftersom den illustrerar 

känslan av att vinna. Genom att förändra huvudkaraktärens utstrålning efter vinsten kan publiken 

övertygas om att rikedom leder till självförtroende och lycka. Det underliggande budskapet är 

följaktligen att drömmar kan bli verklighet med Triss, vilket förtydligas av reklamfilmens slogan 

“Plötsligt händer det” som klargör att alla kan vinna tillslut. I samspel med ethosargumentet kan 

pathosargumentet resonera med målgruppen som identifierar sig med huvudkaraktären, hennes 

känslor och drömmar eftersom hon indirekt representerar dem. Slutscenen denoterar även en 

informationstext som framträder i bildens underkant mot rörlig bakgrund under reklamfilmens fem 

sista sekunder: 

 
Text: “Spel för dig över 18 år. Ett spel från Svenska Spel med tillstånd från regeringen och under tillsyn av 

Lotteriinspektionen. Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020-81 91 00, stodlinjen.se” 

               (Svenska Spel AB, 2018, 0:25-0:30) 

 

Informationstexten är ett konsumentskyddsmedel som förser publiken med villkor och information 

om stöd. Däremot försvårar textens utformning, placering och tidsbegränsning läsandet och därmed 

uppfattningen av dess budskap. Dessutom framgår inte informationen i ljud utan måste läsas på 

eget initiativ. Till skillnad från ethos- och pathosargumenten fungerar konsumentskyddsmedlet inte 
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som en övertygande strategi för att få publiken att spela mer, utan istället ett medel till för att 

uppmana spelaren att söka hjälp om den spelar för mycket. 

6.1.2 Casinostugan - Det nappar för Ture 

Scenmiljön i reklamfilmen Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016) denoterar en 

sommardag vid en sjö. I bakgrunden skymtar landskap av granskog som omringar sjön och som 

bakgrundsljud hörs fågelkvitter och skvalpande vatten. Vidare denoterar scenmiljön en röd stuga 

med vita knutar. Stugan omges av en trädgård som leder ner till en brygga, och i trädgården vajar 

en svensk flagga på hög stång. På bryggan sitter en animerad älg och fiskar. Den har stora horn och 

är iklädd en grön- och orangerutig skjorta. Den röda stugan med vita knutar associeras med 

traditionell svensk arkitektur och är således ett symboliskt tecken för Sverige, så är även älgen och 

flaggan. Dessa symboliska tecken i kontext med landskapet och bakgrundsljuden konnoterar en 

fridfull, harmonisk, svensk sommar. En konnotation av älgens utseende och sättet den sitter på 

tyder på att den är av mänsklig, manlig karaktär. Älgen som karaktär fungerar inte enbart som ett 

symboliskt tecken för Sverige, utan även som en representerande ikon för Casinostugan som 

varumärke. Till kontexten denoteras även en röd eka ute på sjön några meter från bryggan. I ekan 

sitter en man som fiskar samtidigt som han vänskapligt konverserar med älgen. Älgens betoningar 

konnoterar en norrländsk dialekt som vidare associeras med Norrlands karaktäristiska lugn, och 

förstärker den harmoniska känslan i kontexten. 
 

Mannen: “Nappar bra hos dig som vanligt, va?” 

Älgen: “Jodå, nog nappar det väl bra idag också.” 

(Cherry AB, 2016, 0:07-0:13) 

 

  
Ur Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016) 

 

Därefter vinklas kameran ner i älgens knä där det ligger en surfplatta. Skärmen visar spinnande 

casino slots som saktar ner till vinst. Älgen som sitter och spelar i den harmoniska scenmiljön 

konnoterar en sammankoppling mellan spel och avkoppling, vilket normaliserar det faktum att spel 
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är tillgängligt när och var som helst. Scenariot fungerar vidare som ett ehosargument eftersom det 

speglar en verklighetstrogen situation som publiken kan identifiera sig med. Detta på grund av att 

många spelar i liknande sammanhang på sina skärmar, mitt i vardagen mellan eller parallellt med 

andra bestyr. Ett annat ethosargument i reklamfilmen är den genomgående svenska symboliken. 

Scenmiljö och kontext är uppbyggt av svenska konventioner och symboliska tecken vilka kan 

tilltala den svenska målgruppen som söker avkoppling. Målgruppen kan identifiera sig med 

kulturen och associerar således Casinostugan med en lugn och trygg plats att spela på. Den 

harmoniska kontexten fungerar följaktligen som ett pathosargument eftersom den genom att 

illustrera attribut som konnoterar fridfullhet kan påverka publikens sinnesstämning, vilket kan få 

dem att vidare associera spel med avkoppling och därigenom övertyga dem att spela på 

Casinostugan.  

 

Vidare på denotationsnivån hörs en vinjett samtidigt som informationstexter och erbjudanden 

framträder på skärmen: 

 
Text: “BIG WIN!”  

Älgen: “För vilket casino i världen kan slå det här?”   

Älgen: “Och just nu får vi allihop en sommarbonus på 1000 kronor.” ----------------------------------------------- 

Text: [Framträder i stort typsnitt centrerat på skärmen] “Alla nya och befintliga kunder får 1000kr i 

sommarbonus”  

[Casinostugans logotyp och webbadress ersätter föregående text] 

Älgen: “På Casinostugan - för oss som vill vinna i lugn och ro.” 

       (Cherry AB, 2016, 0:17-0:30) 

 

  
Ur Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016) 

 

Vinjetten konnoterar en glad melodi som indikerar vinst, varpå texten i versaler avslöjar 

omfattningen av vinsten. Kombinationen av ljud och text i sammanhanget fungerar som ett 

pathosargument eftersom uttrycken dels förmedlar möjligheten att vinna stort på Casinostugan, 

dels initierar en positiv känsloupplevelse av att spela. När sändaren har informerat publiken om 
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chansen till storvinst, framträder en informationstext gällande 1000 kronor i sommarbonus. 

Bonusen fungerar som ett logosargument vars syfte är att fresta publiken att börja spela, i utbyte 

mot gratis insatt kapital. Reklamfilmen kombinerar således pathos och logos i kontexten genom att 

inledningsvis skapa en positiv sinnesstämning och vidare fresta med gratis kapital till alla befintliga 

och nyregistrerade spelare. Denna kombination av retoriska strategier konstruerar ett sammanhang 

som syftar till att övertyga publiken att börja spela.  

 

I kontrast till de retoriska strategierna framträder ett konsumentskyddsmedel i form av en 

informationstext vars syfte är att upplysa om befintliga restriktioner gällande spel.  

 
Text: “Lägsta insättning är 100 kr. 1000 kr insättning för maxbonus. Insättning + bonus måste omsättas 30 

gånger innan uttag. 18+. Spelinstitutet.se - Se villkor på Casinostugan.com”  

       (Cherry AB, 2016, 0:23-0:30) 

 
Informationstexten framträder under reklamfilmens sju sista sekunder och till skillnad från annan 

text i reklamfilmen är informationstexten till formatet mer svårläslig på grund av dess mindre 

typsnitt, placering i bild och kontrast mellan bakgrund och textfärg. Den skiljer sig även från annan 

text eftersom informationen inte framgår i ljud utan måste läsas på eget initiativ. Denna utformning 

försvårar således förståelsen av innehållet.  

6.1.3 Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: Gold teeth  

Scenmiljön i reklamfilmen Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: Gold teeth (ATG Sverige, 

2018) denoterar en stor, ljus lokal inredd med en fotobakgrund, stativ, ljussättning och annan 

fotoutrustning. I bakgrunden spelas pianomusik. I mitten av rummet står en man med en 

systemkamera i handen. Han har blicken mot fotobakgrunden där fyra män och två kvinnor står 

placerade för att bli fotograferade. En man och en kvinna i sällskapet är betydligt äldre än 

resterande som är i 20–30 årsåldern. Samtliga män vid bakgrunden är iklädda skjorta och slipover 

medan kvinnorna bär bomullströjor och pärlhalsband. Kontexten och åldersskillnaden i sällskapet 

konnoterar en familjefotografering. Familjens klädsel konnoterar en enklare finklädsel, utan 

stereotypiska detaljer i klädmaterial eller klädstil som indikerar på överflödiga rikedomar eller 

överklass. Klädseln konnoterar således en medelklassnivå. Vidare på denotationsnivån gör 

fotografen tummen upp mot familjen, riktar kameran mot dem varpå gruppen ler brett med guldiga 

tandrader. Bakgrundsmusiken tystnar och fotografen tittar förvånat upp från kameran. 
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Fotografen: “Harry?” 

Familjen: “Harry.” 

(ATG Sverige, 2018, 0:14-0:16) 

 

  
Ur Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: Gold teeth (ATG Sverige, 2018) 

 

Guld är ett symboliskt tecken för rikedom och guldtänderna konnoterar således att familjen lever 

en överflödig och lyxig livsstil. En konnotation av konversationen utifrån kontexten indikerar på 

att både fotografen och familjen syftar på spelet Harry Boy. Dessa konnotationer bidrar 

tillsammans till uppfattningen av att familjen har vunnit mycket pengar genom att betta på Harry 

Boy. Familjekaraktärerna fungerar som ett ethosargument eftersom de uppträder i ett sammanhang 

som sändarens målgrupp kan känna igen sig i, samt att de efterliknar målgruppen till utseendet i 

och med den enklare finklädseln. Eftersom familjen inte klär sig i överdådiga kläder är det från 

början inte uppenbart att de är rika, vilket vidare indikerar på att även en medelklassfamilj kan bli 

överflödigt rik med hjälp av Harry Boy. Familjen blir således trovärdiga karaktärer som 

medelklassmålgruppen kan identifiera sig med.  

 

Vidare på denotationsnivån stannar reklamfilmen abrupt och ett spelhäfte från Harry Boy 

framträder hastigt på skärmen följt av en berättarröst och text: 

 
Berättarröst & Text: “Alla kan vinna. Du kan vinna” 

Text: “SPELET MED FLEST MILJONER! OFTAST PÅ LÖRDAGAR” 

(ATG Sverige, 2018, 0:16-0:20) 

 

Orden alla och du är betonade i både tal och skrift vilket dels förstärker föregående ethosargument 

för möjligheten att bli överflödigt rik oavsett tidigare klass, dels fungerar som ett pathosargument. 

Ordvalen och betoningarna fungerar som en retorisk strategi för att tilltala publiken på en personlig 

nivå, få dess uppmärksamhet och slutligen övertyga den att börja spela genom att inkludera 

publiken i dess vinstmöjligheter. Texten som informerar om att Harry Boy är spelet med flest 
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miljoner, och att pengarna oftast delas ut på lördagar, fungerar vidare i kontexten som ett 

logosargument. Att indikera på de höga summorna följt av vilken dag de vanligen delas ut är en 

retorisk strategi som uppmanar publiken att spela på ett specifikt spel vid en specifik tidpunkt. 

Detta logosargument i symbios med ethos- och pathosargumentet som indikerar på allas chans att 

vinna, fungerar således som en övertalningsstrategi för att få alla att spela på Harry Boy.   

 

 
Ur Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: Gold teeth (ATG Sverige, 2018) 

 

Under filmens sista fyra sekunder visas en vit text i litet typsnitt i bildens underkant. Texten är ett 

konsumentskyddsmedel vars syfte är att upplysa om befintliga restriktioner gällande spel. 

 
Text: “Åldersgräns 18 år. Stödlinjen: 020-81 91 00” 

(ATG Sverige, 2018, 0:16-0:20) 

 

Eftersom texten är kortfattad är den relativt lätt att uppmärksamma, däremot försvårar dess 

placering i bild, minimala format och tidsbegränsade utformning förståelsen av budskapet. 

 

6.2 Hur konstrueras reklamfilmerna retoriskt efter spellagen? 

6.2.1 Triss - Plötsligt händer det - Banken 

I likhet med föregående reklamfilm från Svenska Spel AB är den kronologiska ordningen i Triss - 

Plötsligt händer det - Banken (Svenska Spel AB, 2019) in media res. I syfte att främja förståelsen 

av händelseförloppet presenteras istället analysen i rak kronologi. I enlighet med analysens tidslinje 

denoterar den inledande scenmiljön ett ljust rum med två digitala nummerskyltar och ett flertal 

personer som sitter placerade på stolar i bildens vänstra hörn. Scenmiljön konnoterar ett väntrum 

med könummersystem där personerna verkar vänta på sin tur. Vidare står två kvinnor på rad 
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framme vid receptionen. Den ena kvinnan står och konverserar om personliga händelser med 

personen bakom receptionen, vilket konnoterar att de är bekanta. På denotationsnivån är hon iklädd 

en ljusgul kostymdräkt med pennkjol och guldsmycken. Guld är ett symboliskt tecken för rikedom 

och lyx och hennes stilrena och välklädda utseende, tillsammans med smyckena, konnoterar 

således en högre klasstillhörighet, troligtvis högre medelklass till lägre överklass. Den andra 

kvinnans klädsel denoterar en orange polotröja, ljusa jeans och sneakers. Hennes utseende 

innehåller inga särpräglade detaljer som avslöjar rikedomar eller livsstil i överdåd, klädstilen 

konnoterar istället en lägre medelklass. Kontexten konnoterar att kvinnan är reklamfilmens 

huvudkaraktär. Vidare på denotationsnivån närmar sig huvudkaraktären kvinnan i ljusgul 

kostymdräkt: 

 
Huvudkaraktären: “Ursäkta, en snabb fråga.” [Hon lägger försiktigt handen på kvinnans axel] 

Kvinnan i kostymdräkt: [Hon vänder sig om och svarar förnämt med en bestämd nickning] “Ja, då får du 

ta en nummerlapp.” [Hon återgår till konversationen med personen bakom receptionen medan 

huvudkaraktären försiktigt backar undan] 

      (Svenska Spel AB, 2019, 0:20-0:23) 

 

  
Ur Triss - Plötsligt händer det - Banken (Svenska Spel AB, 2019) 

 

Konversationen mellan kvinnorna konnoterar ett maktförhållande där kvinnan i kostymdräkten är 

överordnad huvudkaraktären som anpassar sig efter det hon blir tillsagd. Maktförhållandet stärks 

ytterligare genom kvinnornas kroppsspråk. Huvudkaraktärens försiktiga beröring av kvinnans axel 

är ett symboliskt tecken för osäkerhet medan den andra kvinnans snabba rörelser och bestämda 

nickning är symboliska tecken för säkerhet och självförtroende.  

 

Slutet av scenen denoterar huvudkaraktären som skrapar en Trisslott medan hon väntar på sin tur 

i kön, varpå hon i följande scen sitter vid ett rustikt bord tillsammans med tre andra personer sju 

minuter efter Trisskrapet. Rummet är inrett med målade porträtt inramade i stora guldramar, 
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guldiga ljuskronor i taket och mörka trämöbler. Scenmiljön konnoterar lyx och exklusivitet där 

föremål såsom ljuskronorna och guldramarna är symboliska tecken för överdåd som kan förknippas 

med överklassens banker. Vidare denoterar scenen en gråhårig man iklädd mörk kostym och slips 

som håller en PowerPoint-presentation inför kunden om ett fonderbjudande, vilket bekräftar de 

symboliska tecknen för den överdådiga inredningen och vidare konnoterar att scenen utspelar sig 

på en bank, och att mannen i kostym är en bankman. Bankmannens klädsel konnoterar även 

tillhörighet till den högre medelklassen. Under presentationen kommer kvinnan i den ljusgula 

kostymdräkten försiktigt in i rummet och serverar huvudkaraktären bullar på ett silverfat. Mannen 

försöker att presentera ett fonderbjudande men blir konstant avbruten av huvudkaraktären som är 

ofokuserad, nonchalant och någorlunda euforisk.  

 
Bankman: “Som du ser här...” 

Huvudkaraktären: “Vem har bakat bullarna förresten?” Mmmmh!” [Hon snurrar på stolen, sträcker upp 

armarna i luften och skrattar] 

Bankman: “Och sen ska vi ju ta hänsyn till din…” 

Huvudkaraktären: “Men du! Var du Mats?” 

               (Svenska Spel AB, 2019, 0:05-0:11) 

 

   
Ur Triss - Plötsligt händer det - Banken (Svenska Spel AB, 2019) 

 

Scenen illustrerar en personlighetsförändring hos huvudkaraktären och kvinnan i ljusgul 

kostymdräkt. I inledande scen var huvudkaraktärens kroppsspråk osäkert och försiktigt, medan 

kvinnan i kostymdräkt förde sig självsäkert och talade med arrogant ton. I den sista scenen både 

talar och för sig huvudkaraktären avslappnat och nonchalant istället, medan den andra kvinnan 

pratar mjukt och rör sig oförmärkt fram i rummet. Kvinnans försiktiga kroppsspråk kan ses som ett 

symboliskt tecken för osäkerhet och respekt gentemot huvudkaraktären, vilket konnoterar en 

maktförändring i deras relation. Vidare indikerar scenen på en förändring i huvudkaraktärens 

klasstillhörighet eftersom bankpersonalens bemötande konnoterar att banken möjligtvis ser ett 

ekonomiskt intresse i att ha huvudkaraktären som kund. Personalen tillåter således hennes 

nonchalanta uppförande eftersom hennes tillgångar kan främja deras egen framgång.  
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Reklamfilmen är även konstruerad på ett betydande ethosargument som är bundet till karaktärernas 

utseenden. Eftersom huvudkaraktären representerar medelklassen kan den troliga målgruppen 

identifiera sig med henne och den situation hon befinner sig i. Genom att bevittna en jämlike i en 

vardagssituation kan publiken sympatisera med huvudkaraktären eftersom både karaktären och 

kontexten resonerar med målgruppen som kan se sig själva i en liknande situation. I kontrast är 

kvinnan i kostymdräkten antagonisten vars agerande förmedlar exkludering och arrogans, vilket 

innebär att kvinnan sätts i motsättning till huvudkaraktären och är mindre relaterbar. Därigenom 

finns det en tydlig koppling mellan ethosargumentet och hur pathos framkommer i reklamfilmen 

eftersom huvudkaraktärens igenkänningsfaktor kan framkalla starka känslor hos publiken. Vidare 

förmedlar reklamfilmen pathos genom känslan att vinna. Genom att förändra huvudkaraktärens 

personlighet efter vinsten tydliggörs den glädje och lättnad som hon känner, vilket innebär att även 

publiken kan få känna denna glädje eftersom de bildligt talat är henne. Ett annat pathosargument 

är hur reklamfilmen förmedlar att drömmen om rikedom kan slå in för alla, vilket förstärks av 

reklamfilmens slagord “Plötsligt händer det” som syftar på att alla kan vinna tillslut. I kontrast till 

de retoriska strategierna framträder ett konsumentskyddsmedel under reklamfilmens slutscen:  

 
Text: “Spel från AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00. Spelalagom.se” 

  (Svenska Spel AB, 2019, 0:25-0:30) 

 

Konsumentskyddsmedlet är en informationstext vars syfte är att underrätta publiken om villkor och 

information om stöd. Texten syns i bildens underkant under slutscenens fem sista sekunder och är 

utformad i litet typsnitt. Baserat på placering, tidsbegränsning och utformning är informationen 

relativt svår att uppfatta. Att texten inte framgår i ljud innebär även att publiken måste ta till sig 

informationen på eget initiativ genom läsning. Vidare är konsekvenserna subtilt presenterade i form 

av hänvisning till Stödlinjen, vilket innebär att konsumentskyddsmedlet således inte är lika märkbar 

som ethos- och pathosargumenten dels på grund av vaga varningar för konsekvenser, dels på grund 

av utformandet som försvårar förståelsen för informationens budskap.  

6.2.2 En kula vanilj 

Scenmiljön i reklamfilmen En kula vanilj (Cherry AB, 2019) denoterar en solig dag på en strand. 

Som bakgrundsljud hörs fåglar och vågskvalp. I reklamfilmen syns en man med lätt solbränna och 

gul hawaiiskjorta. Scenmiljön konnoterar sommar och avkoppling, och i kontexten fungerar 

klädseln som ett symboliskt tecken för solsemester som förstärker den stressfria känslan. Vidare på 

denotationsnivån beställer mannen en kula vaniljglass vid strandens glasskiosk samtidigt som han 
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har blicken fäst på sin mobiltelefon. En närbild på mobilskärmen avslöjar att mannen spelar casino 

slots på ett online casino. När slotsen stannar på en fyrdubblad vinst ljuder en vinstvinjett, varpå 

mannen beställer ännu en kula vaniljglass. Ljudet av vinjetten följt av ytterligare en beställning 

upprepas tio gånger innan mannen nöjer sig och går därifrån med en enorm glasstrut. Tempot på 

vinjetterna och beställningarna ökar alltefter tiden fortgår, och mannens gestikulationer och 

ansiktsmimik blir alltmer intensiva. 

 
[Vinstvinjett ljuder] 

Mannen: “Vi lägger på en till.” 

Glassförsäljaren: “Javisst.” 

[Vinstvinjett-ljuder] 

Mannen: “En kula till.” [Ytterligare en vinstvinjett ljuder och mannen nickar ivrigt med huvudet och 

ler] “En till!” [Han flämtar och skuttar till när en vinstvinjett med fanfar ljuder] “Kör på! En till tack. 

Haha haha” 

       (Cherry AB, 2019, 0:34-0:45) 

 

Mannens kroppsspråk och ansiktsmimik fungerar som symboliska tecken för lycka och konnoterar 

i följande kontext glädjeruset och kicken av att vinna pengar. Att mannen efter varje vinstvinjett 

beställer alltmer glass konnoterar att vinsten leder till mer av det goda i livet och att mannen har 

möjlighet att spendera pengar. Den enorma glasstruten fungerar således som en representation av 

mannens storvinst. Vidare kan det faktum att han fortsätter att spela trots flertalig vinst konnotera 

att det är möjligt att vinna ideligen om man spelar hos Casinostugan, vilket kan tolkas som en 

strategi för att få publiken att börja och fortsätta spela. 

 

  
      Ur En kula vanilj (Cherry AB, 2019) 

 

Scenen förmedlar budskapet att man kan spela var som helst och när som helst, vilket samspelar 

med scenmiljön på stranden som associerar spel med avkoppling. Budskapet förstärks ytterligare 

när Casinostugans ikoniska älg hörs som berättarröst: 
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Älgen: “Ibland lönar det sig att ta det lugnt.” 

          (Cherry AB, 2019, 0:50-0:52) 

 

Citatet illustrerar att Casinostugan kan hjälpa publiken att tjäna pengar utan mödosamt slit. 

Reklamfilmens budskap fungerar som ett ethosargument för att övertyga publiken att spela. Detta 

dels för att mannen har ett normativt utseende för målgruppen och därför blir en trovärdig 

avsändare, dels för att det är vanligt förekommande att spela i avkopplande eller underhållande 

syfte. På så sätt kan reklamfilmen resonera med publiken och övertyga den att spela som 

avkopplingsmetod. Vidare använder reklamfilmen ett pathosargument för att förmedla känslan av 

att vinna. Mannens kroppsspråk och ansiktsmimik blir mer positivt och uppspelt i samband med 

vinstvinjetterna, vilket illustrerar kicken man kan få av att spela. Pathosargumentet kan få 

målgruppen att drömma om storvinster och därigenom övertyga publiken att börja eller fortsätta 

spela. Reklamfilmen innehåller dessutom ett logosargument som i likhet med tidigare retoriska 

strategier kan övertyga publiken att börja spela hos Casinostugan. Argumentet framkommer både 

i text och i tal: 

 
Älgen & Text: [Framträder centrerat i bilden med stort typsnitt framför en vit ruta] “Ibland lönar det 

sig att ta det lugnt. Sätt in 500 och spela för 1500.” [Textrutan ersätts av en rödmålad husfasad där älgen 

framträder centrerat i bilden.] “Hos Casinostugan” 

       (Cherry AB, 2019, 0:52-0:55) 

 

 
         Ur En kula vanilj (Cherry AB, 2019) 

 

Logosargumentet är således bundet till ett bonuserbjudande som utlovar en insättningsbonus på 

1000 kronor, vilket indirekt antyder att spelare tjänar på att spela hos Casinostugan eftersom de 

tilldelar varje spelare gratis kapital. I sampel med ethos och pathos indikerar logosargumentet 
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följaktligen att Casinostugan vill övertyga publiken att börja spela hos dem. I kontrast till de 

retoriska strategierna har reklamfilmen även ett konsumentskyddsmedel som upplyser publiken om 

villkor-och-information-om-stöd. 

 
Text: “200% bonus. Gäller nya spelare. Lägsta insättning 100 kr. 500 kr insättning för maxbonus. 

Insättningen + bonus måste omsättas 35 gånger innan uttag. 18 +. Spelinsitutet.se - Se villkor på 

Casinostugan.com.” 

                   (Cherry AB, 2019, 0:0-0:57)  
 

Informationstexten är placerad i bildens underkant under hela reklamfilmens speltid. Textens 

typsnitt är litet och bakgrunden är rörlig, vilket försvårar läsandet eftersom andra faktorer kan 

distrahera publiken. Dock underlättas förståelsen av informationen då publiken har möjlighet att 

läsa texten närsomhelst under reklamfilmen. Vidare är den inledande delen av informationstexten 

kopplad till föregående logosargument, men syftar istället till att informera om villkor för 

bonuserbjudandet vilket avslöjar att det finns både insättnings- och omsättningskrav; ett villkor 

som varken framgår i större text eller i ljud. Således är logosargumentet mer distinkt än den finstilta 

informationstexten.  

6.2.3 Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare 

Scenmiljön i reklamfilmen Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 

2019) denoterar en solig dag i en skog. Längs en väg i skogen promenerar två män med ståtliga 

hållningar, iklädda välpolerade rustningar. Den ena mannen är även iklädd en röd mantel och en 

hjälm med röda fjäderdetaljer. Han håller i en röd fana, medan den andra mannen håller i en stor 

sköld. Både fanan och skölden är smyckade med gulddetaljer. I bakgrunden spelas musik som 

associeras med typiska medeltida toner, vilka konnoterar att kontexten utspelas i ett medeltida 

sammanhang. Männens välputsade rustningar och föremål med gulddetaljer konnoterar att de är 

förmögna riddare. Riddare är i sig ett symboliskt tecken för status, mod och förmögenhet. Deras 

ståtliga kroppshållning är även ett symboliskt tecken för självsäkerhet och konnoterar högmod och 

auktoritet, vilket förstärker konnotationen av att männen har det väl ställt och tillhör en högre klass. 
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        Ur Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 2019)  

 

Vidare på denotationsnivån möter riddarna två män på skogsvägen. Till skillnad från riddarna har 

de mötande männen en betydligt mer avslappnad gångstil och är iklädda slitnare kläder. Den ena 

mannen är iklädd en ringbrynja och vapenskjorta vilket konnoterar att de är enklare soldater. Den 

andra mannen håller i en blå fana. Fanornas olika färger konnoterar att männen inte tillhör samma 

folk. De enklare soldaternas avslappnande gångstil är vidare ett symboliskt tecken för att de är 

lättsamma och bekymmersfria vilket konnoterar att de är mer avspända jämfört med riddarna. 

Fortsättningsvis denoterar händelseförloppet i reklamfilmen hur riddarna och soldaterna stannar 

upp och tittar allvarsamt på varandra med blickar som konnoterar hotfullhet och överlägsenhet. 

Den ena riddaren drar sitt stålsvärd, varpå den ena soldaten börjar skratta och tittar mot sin partner. 

Soldatpartnern ser nöjd ut, tar sats och drar fram ett enormt svärd i guld. Riddarna blir förvånade, 

rädda och backar. 
 

Riddare: Harry? 

Soldat: Harry.  

(ATG Sverige, 2019, 0:20-0:23) 

 

  
       Ur Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 2019) 

 

Guld är ett symboliskt tecken för rikedom och guldsvärdet konnoterar således att soldaterna lever 

en överflödig och lyxig livsstil. En konnotation av konversationen utifrån kontexten indikerar på 

att både riddaren och soldaten syftar på spelet Harry Boy. Dessa konnotationer bidrar tillsammans 
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till uppfattningen av att soldaterna har vunnit mycket pengar genom att betta på Harry Boy. I 

kontrast till riddarnas propra rustningar och guldiga föremål, konnoterar soldaternas kläder enklare 

förhållanden. Soldaterna blir således en konstruktion av det vanliga folket vilket fungerar som ett 

ethosargument. Trots att karaktärerna uppträder i en medeltida samtid, ett sammanhang som 

sändarens målgrupp inte kan känna igen sig i, finns en indirekt innebörd i karaktärernas retoriska 

framförhållning eftersom de efterliknar målgruppen till klass och ställning. Eftersom soldaterna 

inte klär sig i överdådiga kläder är det från början inte uppenbart att de är rika, vilket vidare 

indikerar på att även en person som har det enklare ställt kan bli överflödigt rik genom Harry Boy. 

Soldaterna blir således någorlunda trovärdiga karaktärer som målgruppen kan identifiera sig med.  

 

Vidare på denotationsnivån avbryts reklamfilmens händelseförlopp och ett spelhäfte från Harry 

Boy framträder hastigt på skärmen följt av en berättarröst och text: 

 
Berättarröst & Text: “Alla kan vinna. Du kan vinna” 

Text: “SPELET MED FLEST MILJONER! OFTAST PÅ LÖRDAGAR” 

Text: “Åldersgräns 18 år. Stödlinjen: 020-81 91 00” 

(ATG Sverige, 2019, 0:26-0:30) 

 

 
 Ur Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 2019) 

 

Orden alla och du är betonade i både tal och skrift vilket dels förstärker föregående ethosargument 

för möjligheten att bli överflödigt rik oavsett tidigare klass, dels fungerar som ett pathosargument. 

Genom ordvalet du kan publiken inkludera sig själva i situationen och på så sätt visualisera känslan 

av att vinna. Ordvalen och betoningarna fungerar således som en retorisk strategi för att tilltala 

publiken på en personlig och direkt nivå, på så sätt få dess uppmärksamhet och vidare övertyga 

den att börja spela genom att inkludera den i dess vinstmöjligheter. Texten som upplyser att Harry 

Boy är spelet med flest miljoner och att pengarna oftast delas ut på lördagar, fungerar som ett 

logosargument. Att påvisa de höga summorna följt av vilken dag de vanligen delas ut är en retorisk 

strategi som uppmanar publiken att spela på ett specifikt spel vid en specifik tidpunkt. Detta 
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logosargument tillsammans med ethos- och pathosargumenten som indikerar på allas chans att 

vinna, fungerar således som en övertalningsstrategi för att få alla att spela på Harry Boy. 

 

Vidare under filmens fyra sista sekunder visas en vit text i litet typsnitt i bildens underkant som 

informerar om åldersgräns för spel, samt telefonnummer till stödlinjen. Texten finns med i 

avseende att fungera som ett konsumentskyddsmedel. Eftersom texten är kortfattad är den relativt 

lätt att uppmärksamma, men på grund av dess minimala format, tidsbegränsade utformning och 

placering i bild försämras framkomligheten av syftet med den.  

 

6.3 Hur har reklamfilmerna förändrats utifrån direktiven i spellagen i 15 kap. 1–3 

§§?  

Granskat utifrån respektive spelbolag avslöjar analysresultatet att det finns ett fåtal skillnader 

mellan konstruktionerna av reklamfilmerna före och efter spellagen. De främsta skillnaderna 

identifieras istället mellan de olika spelformerna och sålunda i hur respektive spelbolag konstruerar 

sina reklamfilmer överlag. Emellertid använder spelbolagen likartade retoriska strategier för att 

förmedla sina budskap, men sättet de utformar strategierna på skiljer sig relativt mycket.  

 

Samtliga spelbolag använder ethosargument i konstruktionerna av karaktärerna för att skapa 

trovärdiga sändare som resonerar med målgruppen av olika anledningar. I Svenska Spel AB:s 

reklamfilmer för speltjänsten Triss representerar huvudkaraktärerna den lägre medelklassen vilket 

gör dem främst relaterbara för låg- och medelinkomsttagare, att karaktärerna dessutom är placerade 

i situationer såsom att gå till banken eller en bilhandel kan få målgruppen att vidare identifiera sig 

med kontexten. Reklamfilmerna från Svenska Spel AB från före och efter lagen är således 

konstruerade på samma grundläggande ethosargument som underlättar mottagandet av budskapen. 

Att dessutom använda symboliska tecken i klädvalen och scenmiljöerna hjälper urskilja att 

huvudkaraktärerna är malplacerade, vilket bidrar till en vi och dem-känsla gentemot antagonisterna 

och därigenom sympati för huvudkaraktärerna som målgruppen identifierar sig med.  

 

ATG Sverige använder en liknande strategi i Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: Gold 

teeth (ATG Sverige, 2018) eftersom de skapat karaktärer som speglar en samtida medelklass till 

utseendet och placerat dem i en vardaglig situation. Däremot är karaktärerna jämlika utan en 

motsättning till varandra och därför saknar reklamfilmen från före lagen en vi och dem-känsla. 
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Harry Boy - Alla kan vinna med Harry Boy: riddare (ATG Sverige, 2019) utspelas istället under 

medeltiden vilket gör kontexten svår att relatera till. Representationerna av klasstillhörigheterna är 

mer subtila när de illustreras i form av riddare och soldater, vilket innebär att publiken har svårare 

att identifiera sig med dem. Karaktärernas relaterbarhet är således begränsade till soldaternas 

position gentemot riddarna som på en djupare nivå illustrerar lägre och högre klasstillhörigheter. 

Båda reklamfilmerna från ATG Sverige har således karaktärer som mer eller mindre representerar 

individer som inledningsvis inte har pengar i överflöd men som önskar att de hade det. 

Ethosargumenten syftar på att övertyga publiken att Harry Boy är rätt speltjänst för dem genom att 

få publiken att identifiera sig med sammanhanget och vidare agera som karaktärerna, det vill säga 

att betta på Harry Boy. De främsta skillnaderna mellan reklamfilmerna är däremot kontexterna och 

att reklamfilmen efter lagen använder abstrakt identifiering istället för en direkt representation av 

målgruppen, vilket vidare indikerar på att reklamfilmen med abstrakt identifiering är mer måttfull 

i sitt ethos.  

 

Vidare använder även Cherry AB trovärdiga karaktärer som publiken kan identifiera sig med. 

Däremot är representationen mer bunden till Sverige som tillhörighet än klasstillhörigheter. I 

Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016) är representationen av Sverige tydlig 

genom symboliska tecken såsom den svenska flaggan och naturen. Huvudkaraktären, det vill säga 

älgen, är däremot en subtil representation av svensk tillhörighet och inte lika lätt att identifiera sig 

med som om den vore en människa. På så sätt liknar den Harry Boy - Alla kan vinna med Harry 

Boy: riddare (ATG Sverige, 2019) eftersom de båda använder abstrakt identifiering i dess 

huvudkaraktärer. Däremot är En kula vanilj (Cherry AB, 2019) mer lik resterande reklamfilmer 

eftersom huvudpersonen representerar målgruppen och är därför konstruerad på ett tyngre 

ethosargument än reklamfilmen från före inträdandet av spellagen. Scenmiljön och handlingen i 

reklamfilmerna från Cherry AB fungerar dock lika starkt i sina ethosargument eftersom båda 

filmerna illustrerar kontexter som mottagaren kan kännas vid. 

 

Samtliga reklamfilmer är konstruerade på samma grundläggande budskap som är konsekvent 

oberoende på publiceringsdatum. Spelbolagens reklamfilmer förmedlar nämligen att spel hos dem 

kan göra vem som helst rik. För att förmedla budskapet använder företagen olika strategier som är 

bundna till diverse pathosargument, men ibland även logosargument. Båda reklamfilmerna från 

Triss, Svenska Spel AB, använder pathos genom att illustrera att alla kan vinna med Triss med lite 

tålamod, vilket förstärks av reklamslogan “Plötsligt händer det” som framträder i slutet av 

respektive film. I samspel med reklamfilmernas kontexter klargörs det att Triss finns till hjälp när 
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det behövs. Eftersom publiken kan identifiera sig med huvudkaraktärerna och händelseförloppen, 

blir reklamslogans budskap att publiken kan vinna och känna samma lyckorus som 

huvudkaraktärerna upplever när de vunnit. På så sätt projicerar huvudkaraktärernas känsla av att 

vinna över till publiken och kan således övertyga målgruppen att spela på Triss. Därigenom finns 

det en stark koppling mellan hur båda reklamfilmerna använder ethos och pathos för att skapa ett 

starkt budskap.  

 

Vidare i reklamfilmerna från Cherry AB finns det två framträdande pathosargument som hjälper 

förmedla budskapet. Det första pathosargumentet är bundet till känslan av avkoppling vilken 

förmedlas med hjälp av olika scenmiljöer och situationer. I Casinostugan - Det nappar för Ture 

(Cherry AB, 2016) förmedlas den rofyllda känslan genom symboliska tecken som kopplas till en 

svensk sommar, medan reklamfilmen En kula vanilj (Cherry AB, 2019) illustrerar känslan genom 

symboliska tecken som kopplas till semester. I samspel med kontexten indikerar Casinostugans 

reklamslogan “För vilket casino i världen kan slå det här” att publiken kan spela vart som helst och 

när som helst med Casinostugan, utan restriktioner till tid och plats. På så sätt förmedlar 

reklamfilmernas pathos att spel på Casinostugan kan leda till rikedom utan mödosamt slit och 

stress, samt när det passar spelaren. Det andra pathosargumentet i respektive reklamfilm förmedlar 

känslan av att vinna, men på olika sätt. I Casinostugan - Det nappar för Ture (Cherry AB, 2016) 

illustreras vinsten konkret genom en vinstvinjett och texten “BIG WIN”, varpå reaktionen till 

vinsten utlämnas, medan vinsten i En kula vanilj (Cherry AB, 2019) illustreras genom 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och starka känslor. Eftersom pathosargumentet i filmen från efter 

inträdandet av spellagen tydligt visar känslan av att vinna, blir argumentet betydligt starkare än i 

filmen från 2016. Emellertid är det inte nödvändigt att visa de starka känslorna för att få ett 

fungerande pathosargument eftersom de flesta förstår vilka positiva känslor som en vinst kan ge, 

ljudet fungerar därför självstående som en retorisk strategi eftersom publiken inte behöver se 

känslan av att vinna för att känna den. På så sätt spelar reklamfilmen från före lagen på subtila 

känsloargument som påverkar det undermedvetna för att få publiken att agera på ett särskilt sätt, 

det vill säga att spela på Casinostugan.  

 

Båda reklamfilmerna använder även liknande logosargument som är kopplade till 

bonuserbjudanden, vilket särskiljer Cherry AB:s reklamfilmer från Svenska Spel AB:s som saknar 

logosargument. Vidare är det intressant att belysa att Svenska Spel AB använder starkare kontraster 

i huvudkaraktärernas liv för att visa hur en vinst med Triss kan ta dem från en dålig situation till 

en bättre, medan Cherry AB visar en mer subtil förändring som är fokuserad på extra njutning 
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framför en extrem förändring. Reklamfilmerna från ATG Sverige skiljer sig markant från 

resterande eftersom de förmedlar materialistiska värderingar framför känslan att vinna. Både 

reklamfilmen från före och efter inträdandet av spellagen förmedlar budskapet att vem som helst 

kan vinna, oavsett status eller tidigare klasstillhörighet, och använder guld som symboliskt tecken 

för att illustrera det materialistiska tillskott som en vinst med Harry Boy kan medföra. Visserligen 

kan glassen i En kula vanilj (Cherry AB, 2019) illustrera ett materialistiskt tillskott, men budskapet 

är inte lika genomsyrat som känslan av att vinna. Vidare är även sportbilen i Triss - Drifter 

(Svenska Spel AB, 2018) ett materialistiskt tillskott men filmen visar framförallt en social skillnad 

då vinsten ger huvudkaraktären tillträde till den exklusiva miljön hon tidigare blivit nekad. I ATG 

Sveriges reklamfilmer förmedlas de materialistiska värderingarna genom relativt trovärdiga 

karaktärer och symbolik, men även med hjälp av pathos och logos. Harry Boys reklamslogan “Alla 

kan vinna. Du kan vinna.” förekommer i båda reklamfilmerna och fungerar som ett 

pathosargument som indikerar att Harry Boy är till för alla. Ordvalet du är en retorisk strategi som 

kan få publiken att inkludera sig själva och uppleva att det faktiskt finns vinstmöjligheter även för 

dem. Vidare är reklamfilmernas logosargument kopplade till den informationstext som klargör att 

Harry Boy är spelet med flest miljoner som dessutom oftast utdelas på lördagar, vilket indikerar på 

när publiken bör spela och hur mycket pengar som det gäller.  

 

Samtliga reklamfilmer från spelbolagen förser publiken med konsumentskyddsmedel i form av 

informationstexter. Medan Svenska Spel AB har informationstexterna tillgängliga under fem 

sekunder och ATG Sverige under tre till fyra sekunder, har Cherry AB tagit bort tidsbegränsningen 

i En kula vanilj (Cherry AB, 2019). Innehållsmässigt varierar texterna relativt mycket mellan de 

olika spelformerna, men vidhåller liknande format mellan respektive spelbolags reklamfilmer från 

före och efter inträdandet av spellagen. Likheterna mellan de olika speltypernas informationstexter 

är främst upplysningen om åldersgräns och hänvisning till Stödlinjen. Informationstexterna i 

respektive reklamfilm från ATG Sverige är begränsade till åldersgräns och Stödlinjens 

telefonnummer, medan både Svenska Spel AB och Cherry AB förser med information utöver det. 

Den främsta skillnaden mellan reklamfilmerna från Svenska Spel AB är att Triss - Drifter (Svenska 

Spel AB, 2018) även innehåller en hänvisning till lotteriinspektionen och frågan “Spelar du för 

mycket?” följt av en uppmaning att ringa Stödlinjen. På så sätt är informationstexten i Svenska 

Spel AB:s reklamfilm från efter inträdandet av lagen mer lik ATG Sveriges reklamfilmer trots att 

den tillförser publiken med hemsidan Spelalagom.se utöver den grundläggande informationen. 

Vidare har reklamfilmerna från Cherry AB samma information som ATG Sveriges reklamfilmer 

men har adderat Spelinsitutet.se och en hänvisning till Casinostugans egna hemsida för information 
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om fler villkor. Båda reklamfilmerna saknar däremot telefonnumret till Stödlinjen. Det som främst 

särskiljer informationstexterna i Cherry AB:s reklamfilmer är att de innehåller upplysningar om 

bonusvillkor som anknyter till filmernas pathosargument. Däremot är bonusvillkoren annorlunda 

beroende på det aktuella bonuserbjudandet från när reklamfilmerna producerades. Den största 

likheten mellan samtliga informationstexter är utformningen och placeringen, samt att de måste 

läsas på publikens egna initiativ eftersom de aldrig uppmärksammas i ljud.  

 

Det sammanställda analysresultatet visar att samtliga reklamfilmer fortfarande innehåller likartade 

ethos-, pathos- och logosargument som verkar för att övertyga publiken att börja eller fortsätta 

spela. Trots att samtliga spelbolags reklamfilmer inte genomgått större förändringar efter 

inträdandet av spellagen påverkas inte filmernas legitimitet enligt lagens direktiv för 

marknadsföring. Detta eftersom analysresultatet istället påvisar att samtliga reklamfilmer, oavsett 

publiceringsdatum, uppfyller kraven för måttlighet och informationsskyldighet. Därför bör 

spellagens effektivitet vidare ifrågasättas och problematiseras.   
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7. Slutdiskussion  

Tidigare forskning har konstaterat att marknadsföring är en av flera bidragande orsaker till 

spelproblem, att konsumentskyddsmedel enbart är effektiva om de följer specifika mått, samt att 

spelmissbruk är ett växande folkhälsoproblem som föregående år drabbade 600,000 svenskar 

(Papineau & Leblond, 2011; Ginley, et.al, 2017: 501; Folkhälsomyndigheten, 2018). Genom att 

istället kritiskt studera hur reklamfilmer från olika spelbolag är retoriskt konstruerade ämnade 

studien dels att fylla en lucka inom spel som forskningsområde, dels att se effekten av spellagen, 

15 kap. 1–3 §§ i fråga om ansvarstagande skydd gentemot spelarna. För att vidare kritiskt diskutera 

huruvida förändringen är nog substantiell för att förhindra spelmissbruk som folkhälsoproblem tar 

följande kapitel avstamp från tidigare forskning för att skapa förståelse för vad resultatet i 

ovanstående avsnitt innebär i en större kontext.  

 

Utifrån analysresultatet kan det konstateras att samtliga reklamfilmer från respektive spelbolag är 

konstruerade utifrån retoriska strategier som syftar till att övertyga publiken att börja spela. Dessa 

strategier är enligt spellagen inte felaktiga men en kombination av sinnesintryck och 

övertalningsstrategier riskerar att bli för påtagliga för spelmissbrukare att stå emot eftersom 

sinnesintrycken tilltalar spelarnas impulsiva och irrationella sidor. Tidigare forskning har dessutom 

konstaterat att televisionens förmåga att använda flera sinnesintryck parallellt förstärker 

påverkningsmöjligheterna, och vidare att ju mer ett reklambudskap är knutet till känslor och 

beteenden, desto svårare har spelmissbrukare att stå emot reklamen (Bergström, 2012: 98–99; 

Folkhälsomyndigheten, 2017). Därför är det problematiskt hur spellagen som syftar till att skydda 

spelare anser att marknadsföring av detta slag är måttfull och tillåten. Forskning visar även att 

personer som har eller har haft spelmissbruk anser att spelreklam i viss mån är påtaglig och 

försvårar avvänjningsprocessen (Binde, 2008), vilket kan grunda sig i de retoriska 

övertalningsstrategierna samt de relationella och persuasiva budskapen i spelbolagens 

reklamfilmer. Eftersom spelmissbruk är likställt med andra missbruk, är det rimligt att 

regleringarna om marknadsföring för spel ska följa likartade strikta riktlinjer som alkohollagen och 

lagen om tobak och liknande produkter. De lagförda restriktionerna gällande tobak kräver 

exempelvis varningstexter om hälsorisker på förpackningarna och förbjuder kommersiell 

annonsering i bland annat tv-medium. En måttfull spelreklam borde därför inte försköna spelande 

genom persuasiva budskap utan istället illustrera ett mer realistiskt och omfattande perspektiv som 

inkluderar både befintliga risker likväl som nöjet med att spela.  
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Vidare förekommer ytterligare övertalningsstrategier i somliga reklamfilmer i form av 

logosargument som syftar till att övertyga publiken att spela genom sanningsenliga uttalanden och 

erbjudanden. Båda filmerna från Harry Boy, ATG Sverige, kan fresta mottagaren att spela genom 

att dels informera om att Harry Boy är spelet med flest miljoner, dels informera om den specifika 

tidpunkt som miljonerna oftast utdelas. Det fungerar som ett logosargument som övertygar 

mottagaren att spela på deras spel, under en specifik dag. Casinostugan, Cherry AB, frestar istället 

med bonuserbjudanden vilket också fungerar som ett logosargument. Ett argument som stöds av 

både logos och pathos har en stark inverkan på publiken (Gripsrud, 2011: 213) och eftersom 

reklamfilmerna som innehåller logosargument samtidigt är starkt anknutna till ethos och pathos i 

sin retoriska konstruktion, riskerar de ha en stark negativ inverkan på publiken. Vidare har tidigare 

forskning konstaterat att det är främst reklam för jackpottar och bonusar som påverkar 

spelmissbrukare mest negativt (Folkhälsomyndigheten, 2017). Att reklamfilmen från 

Casinostugan, Cherry AB, som konstruerats efter inträdandet av spellagen ändå innehåller 

bonuserbjudanden i samband med känsloargument motiverar varför restriktionerna i den nya lagen 

är för passiva, och att spelreklamen inte borde godkännas som måttfull marknadsföring.  

 

Samtliga reklamfilmer har innehållit informationstexter som syftat till att fungera som 

konsumentskyddsmedel. Trots att konsumentskyddsmedlen endast utgör en bråkdel av de retoriska 

konstruktionerna i studiens analysenheter, är informationstexterna en viktig del för 

spelreklamernas legitimitet. Texterna skiljer sig någorlunda innehållsmässigt och tidsbestämt 

mellan filmerna, men formatet är genomgående detsamma; vita texter i litet typsnitt, placerade i 

filmernas underkanter mot en aktiv, eller stilla, bakgrund. Det minimala formatet i samband med 

den tidsbegränsade utformningen försvårar läsningen och förståelsen av informationstexternas 

budskap. Enligt tidigare forskning råder det tvivelaktigheter gällande effektiviteten av de 

konsumentskyddande medel, såsom informationstexter, som är vanligt förekommande i dagens 

spelreklam. Dokumenterat har placering, innehåll, inramning och kontext betydelsefull inverkan 

på hur publiken tar emot informationen i texterna. I linjära kommunikationssammanhang är det 

dessutom väsentligt att texterna är korta, lättlästa och direkta (Ginley, et.al., 2017: 501). Visserligen 

innehåller studiens analysenheter kortfattade och precisa informationstexter, men överskådligheten 

försvåras på grund av placering, bakgrund och tidsbegränsning. Den enda reklamfilmen som 

anpassat informationstextens varaktighet efter inträdandet av den nya lagen är En kula vanilj 

(Cherry AB, 2019) vilket indikerar på en positiv utveckling. Däremot kan den inte allena 

representera en förändring i utformandet av konsumentskyddande medel inom den svenska 

spelbranschen eftersom majoriteten av analysenheterna inte har genomgått denna förbättring. De 
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främsta skillnaderna i analysenheternas informationstexter kan istället identifieras i innehållet där 

Triss, Svenska Spel AB, står som föredöme för resterande bolag. Spelbolaget förser konsekvent 

publiken med kortfattad, men nödvändig och hänsynsfull, information som består av åldersgräns, 

kontaktuppgifter till Stödlinjen och den retoriska frågan ”Spelar du för mycket?” i Triss - Drifter 

(Svenska Spel AB, 2018) och en hänvisning till Spelalagom.se i Triss - Plötsligt händer det - 

Banken (Svenska Spel AB, 2019). 

 

Baserat på den tidigare forskningens direktiv på kortfattade texter, brister Casinostugan, Cherry 

AB, i sin utformning då deras konsumentskyddande texter kan uppfattas som för långa. Harry Boy, 

ATG Sverige, har däremot för lite information tillhandahållen. Visserligen uppnår samtliga 

reklamfilmer direktiven för informationsskyldighet, men däremot är effekten av dem osäkra. Att 

utforma informationstexterna på rådande vis är problematiskt eftersom det försvårar uppfattningen 

av budskapen, och således även möjligheten att reducera harmfullt spelande, vilket är syftet med 

konsumentskyddande medel. Genom att istället ha texterna tillgängliga under hela reklamfilmen 

skulle spelbolagen underlätta förståelsen av budskapen i texterna och konsumentskyddsmedlen 

skulle vara mer effektiva.  

 

Det tidigare spelmonopolet syftade till att skydda spelare genom att begränsa antalet aktörer på den 

svenska spelmarknaden. Kommersialiseringen av marknaden syftar istället till att skydda spelare 

genom att införa ett licenssystem som tillåter, men även kontrollerar, vilka privata aktörer som ges 

tillstånd att operera på den svenska spelmarknaden och inte (Regeringskansliet, 2018). 

Kommersialiseringen har ökat både antalet och tillgängligheten av aktörer på marknaden, samtidigt 

har antalet spelreklamfilmer som har dokumenterad negativ effekt på spelmissbrukare ökat (Binde, 

2012:194; Folkhälsomyndigheten, 2017). 80 procent av spelmissbrukare lider av psykisk och 

fysisk ohälsa, samt har personliga och sociala problem som påverkar både individen, dess relationer 

och kostar staten både tid och resurser i rehabiliteringssyfte (Folkhälsomyndigheten, 2019; 

Subramaniam, et.al., 2017; Hjärnfonden, u.å.). Trots en ökning av aktörer är ett återinförande av 

spelmonopolet nödvändigtvis inte lösningen på det växande folkhälsoproblemet. Att ha en 

kommersialiserad spelmarknad kan nämligen medföra nödvändiga intäkter till den svenska staten. 

Spelbolagen är privata aktörer som har ekonomiska intressen i att förse det svenska folket med 

spel, vilket är själva basen i den kommersiella marknaden. På grund av aktörernas ekonomiska 

intressen är det svårt att sätta gränsen för vilka typer av övertalningsstrategier som är tillåtna eller 

inte och att införa totalförbud för övertalningsstrategier i spelbolagens marknadsföring. Däremot 

är det möjligt att införa striktare regleringar för övertalningsstrategier utifrån de delar som 
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forskning konstaterat är skadligt, exempelvis reklam för bonusar och marknadsföring som är starkt 

knuten till känslor.  

 

I enlighet med tidigare forskning (se Marionneau & Järvinen-Tassopoulos, 2017) ser vi även utifrån 

studien ett intresse för att ytterligare omreglera direktiven för konsumentskydd på den svenska 

spelmarknaden genom att höja spelbolagens ansvar i spelmissbruk som allvarligt 

folkhälsoproblem. Att låta konsumentskyddsmedlen vara begränsade till spelarnas ansvar över det 

egna spelandet har bevisligen många inbyggda brister. Eftersom informationstexternas budskap är 

svåra att uppfatta kan diverse konsumentskyddande medel bli förbisedda av de som behöver dem. 

Vidare skulle ett större fokus på varningstexter som direkt hänvisar till spelets risker, bidra till att 

spel blir mer likställt andra missbruk i frågan om marknadsföring och även öka effektiviteten av 

spellagens syfte att skydda spelarna.  

 

För att lagarna verkligen ska vara likställda kan måttlighet i tillgängligheten av marknadsföringen 

införas, likt tillgängligheten av marknadsföring för tobak enligt lagen om tobak och liknande 

produkter. Spellagens direktiv i kap. 15, 1–2 §§ inkluderar bland annat förbud för riktad 

marknadsföring mot personer under 18 år och direktmarknadsföring till avregistrerade spelare som 

aktivt valt att avsäga sig direktreklam. Att spelbolagen tillåts marknadsföra sina tjänster via 

television är problematiskt eftersom det är ett svårkontrollerat medium som likväl kan nå ut till fel 

mottagare. Eftersom spelreklam är tillgängligt på tv-sändningar, är reklamen mycket väl 

tillgängligt för samtliga åldersgrupper och spelare som avregistrerat sig, trots att det inte är en 

direkt annonsering. På samma sätt kan spelbolagen även utnyttja allmänna annonseringsplatser för 

att bli ett top-of-mind-varumärke i konsumenternas undermedvetna. Genom att dagligen exponeras 

för exempelvis tv-reklam, blir spel normaliserat och spelbolagens tjänster självklara val (Fill, 2011: 

58). I lagen om tobak och liknande produkter är all tv-reklam förbjuden och det är endast tillåtet 

att annonsera vid försäljningsställen, vilket skulle kunna vara mer måttfullt eftersom annonseringen 

sker på en kontrollerad plats. Genom att endast tillåta marknadsföring på spelbolagens hemsidor 

och försäljningsställen i exempelvis spelbutiker, måste personer mer aktivt söka upp tjänsterna för 

att bli exponerade för marknadsföringens budskap.  

 

Eftersom omregleringen av den svenska spelmarknaden uttryckligen syftar på att öka skyddet 

gentemot Sveriges befolkning vid spel, är det väsentligt att spellagens direktiv är effektiva för just 

det syftet. För att staten ska vara fullt ansvarstagande i frågan, finns det bevisligen 

förbättringsområden i regleringen av spelmarknaden.  
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7.1 Vidare forskning 

Tidigare forskning har studerat påverkningskraften i spelreklam, konsekvenser av spelmissbruk 

samt konsumentskyddande medel. Den här studien fyller kunskapsluckan gällande spelreklams 

retoriska konstruktioner i förhållande till restriktionerna i spellagen. Utifrån analysresultatet syns 

ett behov av striktare restriktioner och att staten bör ta ett större ansvar för spelmissbruk som 

folkhälsoproblem. Vidare diskuteras även huruvida tv-reklam om spel bör förbjudas helt och att 

speltjänster enbart ska få marknadsföras på speltjänsternas egna forum samt i spelbutiker, likt 

marknadsföring för tobak enligt lagen om tobak och liknande produkter. Genom denna förändring 

skulle spelreklamen bli betydligt mer måttfull än dagens reklam som alla kan exponeras för.  

 

Forskning gällande spelbolags marknadsföring på sina egna hemsidor, samt hur reklam i 

spelbutiker övertalar eller påverkar en besökare att börja spela är dock bristfällig. Vidare forskning 

skulle därför kunna studera brand experience och lokal marknadskommunikation i spelbutiker, 

alternativt på spelbolagens egna hemsidor, för att undersöka i vilken mån dessa 

marknadsföringsmetoder är påtagliga. Till skillnad från denna studie som utgår från ett kritiskt 

ställningstagande skulle det även vara intressant att genomföra en liknande studie med andra 

typiska fall utifrån ett mer oberoende perspektiv. Således går det att konstatera i vilken mån 

resultaten skiljer sig och huruvida stark betydelse det kritiska ställningstagandet har i studier.  
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