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Abstract  

 

Idag är reklam en självklar del i samhället som ofta har syftet att locka till konsumtion för den 

marknadsförda varan och i takt med att tekniken har gått framåt har reklam kunnat visa sig i 

större utbredning. Nyligen har även en ny sorts marknad visat sig tydligt inom 

marknadsföring, nämligen spelreklam. En stor ökning av spelreklam har på senare tid kunnat 

beskådas i en mängd sorters medier: kvällstidningar, våra smarttelefoner, datorn och inte 

minst i Tv. I och med utvecklingen av spelreklam, som kan vara potentiellt farlig då den kan 

skapa ekonomiska, psykologiska samt sociala problem, krävs det idag en utvecklad källkritik 

hos konsumenten för att kunna se reklamen från olika perspektiv för att på så sätt bygga sig 

en egen uppfattning istället för att låta reklamen förföra en med idealiserade perspektiv. Syftet 

med den här uppsatsen är att utveckla kunskaper om hur spelbolag använder sig av olika 

semiotiska resurser i sitt försök att sälja lotter.  

 

I uppsatsen analyserar jag Svenska Spels tv-sända reklam för lottotypen Triss. Metoden jag 

har använt mig av är en multimodal analys för stillbildsanalyser. Metoden har applicerats i 

analys av rörlig bild och fokuserat på hur och vad några av de semiotiska resurser som 

tillhandahålls i reklamen kommunicerar. De semiotiska resurserna som analyseras har delats 

in i tre olika delar: (1) kläder, (2) kroppsspråk respektive röstläge och (3) ljud. Utöver 

analysen av reklamfilmen diskuterar jag även värdet i att analysera reklam ur ett pedagogiskt 

perspektiv med avstamp från Skolverkets läroplan för gymnasiet.  

 

Analysen visar hur Svenska Spels reklam för Triss använder sig av humor, grova kontraster 

och anspelning på positiva känslor (kopplat till Triss) med hjälp av ett tätt samspel av olika 

semiotiska resurser såsom klädsel, beteende och ljud för att locka till köp av en lott. På 

samma gång informerar de om hjälp-och stödlinjer, något som konnoterar att lotten inte 

enbart är glädjefylld, utan det finns en baksida av det ideala som visas upp i reklamen.   

 

Nyckelord: Reklam, semiotik, multimodalitet, pedagogik, multimodalpedagogik, 

språkvetenskap, kommunikation 
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1. Inledning 

 

Reklam – ordet får många att tänka på störande inslag när de lyssnar på radion, tittar på Tv:n 

eller Youtube-klippet. Före massmedians uppkomst var reklamen lokal. Företag och 

butiksägare satte upp annonser eller liknande i sitt närområde för att visa att man fanns. Själva 

butiken fungerade i sig som reklam, om än väldigt lokalt. I takt med att teknologin rusade 

fram har det tillåtit reklamen att nå allt större grupper av potentiella konsumenter och till och 

med bli global. På senare tid har den även kommit att bli smartare då den kan hittas i 

exempelvis Facebookflödet eller Instagramkonton med flera hundra, ibland miljontals följare 

som människor själva valt att följa1; reklamen behöver här inte längre komma till dem, utan 

de kommer till reklamen. Idag matas vi som aldrig förr av reklamen, både medvetet och 

aningslöst. Den finns i våra tidningar vi läser (både dagstidningen och tidskriften), radion vi 

lyssnar på och Tv:n vi tittar på, men även på sociala medier, ute i samhället och nu även i våra 

telefoner.  

 

Ordet reklam kommer från latinets ”reclamare” som kan delas in i två ord – ”re” som betyder 

”om igen” och ”clamare” som kan översättas till ”ropa högt” (Mral och Larsson 2004, 28). 

Kathleen Hall Jamieson och Karlyn Kohrs Campbell (2000, 191) beskriver reklamens 

grundläggande funktion i deras bok ”The Interplay of Influence” där de menar att reklamen  

 

[…] asks us to go somewhere, do something, try something, buy 

something, accept some single idea, add a new word –generally 

a product’s trade name– to our vocabulary, and associate 

positive images with that word. 

 

Reklamen vill med andra ord påverka och övertala oss till att göra saker. Det behöver således 

inte alltid handla om att köpa en viss produkt, utan kan även vara en uppmaning till 

konsumenten att göra något, ta till sig information eller något liknande. För att få reklamen att 

sticka ut och fastna hos konsumenterna finns olika knep som sändarna använder sig av. Ett 

exempel på ett sådant här knep är att använda sig av slagord, eller slogans (Mral och Larsson 

2004, 28). En slogan tar formen av en kort, enkel mening som upprepas så många gånger att 

den sätter sig hos konsumenterna, vilket leder till att man förknippar en mening med ett visst 

                                                      
1 Företag betalar användaren av kontot för att visa upp deras produkt genom den sociala plattformen.  
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företag (Mral och Larsson 2004, 28). Men det finns många andra exempel på hur en reklam 

kan sticka ut och göra sig synlig i det kommersiella havet. Vad den däremot vill kan 

sammanfattas i att den vill få oss att agera eller informera oss som tittar. Hur gör företag med 

potentiellt skadliga varor (så som lotter och liknande) för att få oss att köpa deras varor? 

Varnar företagen för att det kan innebära vissa risker vid användandet av deras produkter?  

 

Jag kommer i den här uppsatsen undersöka en reklamfilm från det statligt ägda bolaget 

Svenska Spel för att utröna hur det använder sig av meningsbärande resurser, även kallat 

semiotiska resurser, i sitt försök att sälja lotter genom en Tv-reklam. Rörlig bild, istället för 

exempelvis en annons, valde jag på grund av att meningsskapande resurser kommer till 

uttryck i en annan grad genom deras multimodala samarbete i film. Vad som är gemensamt 

för forskningen är att den har undersökt stillbildsannonser och inte reklamfilm (se vidare 

under rubriken ”Tidigare forskning”). Det faktum att en stor del av reklamen nu använder sig 

av rörlig film påverkade också mitt beslut att välja den typen istället för stillbild. Med 

anledning av att mer och mer reklam synliggör sig genom rörlig bild är det även av stor vikt 

att man kan förhålla sig kritisk till den och även förstå agendan som reklamen har. Det har 

gjorts omfattande forskning angående stillbilder och hur dess olika komponenter samarbetar, 

däremot finns det inte mycket forskning om hur betydelsebärande resurser fungerar och 

samarbetar i reklamfilm.  

 

Uppsatsen är disponerad som följer. I nästa avsnitt presenteras tidigare forskning där jag 

belyser relevant forskning som tidigare gjorts inom ämnet för reklam. Efter den tidigare 

forskningen förklarar jag mitt syfte och mina frågeställningar. Därefter följer en 

materialbeskrivning där jag går djupare in på hur reklamfilmen som ska analyseras är 

disponerad för att sedan följas av förklaringar av teoretiska utgångspunkter, närmare bestämt 

sociosemiotik, multimodalitet, bildens grammatik och det ideala samt det reala i bild. 

Fortsättningsvis kommer metodavsnittet där jag, utifrån forskningsbaserade teorier, förklarar 

vad som ska analyseras i mitt analysavsnitt. Följaktligen kommer analysen där jag 

systematiskt analyserar de semiotiska resurserna. Efter analysen följer diskussionsavsnittet 

där jag diskuterar det analyserade och metodvalet. Jag tar även upp det pedagogiska värdet av 

analys av film här. Avslutningsvis sammanfattar jag uppsatsen kort och ger förslag på 

framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 

 

Precis som musik, böcker, film eller liknande konstformer har även reklamen genrer eller 

dimensioner. Brigitte Mral och Lars-Åke Larsson (2004, 12) diskuterar annonsens 

dimensioner i boken ”Reklam och retorik” där de menar att det finns två funktionella 

dimensioner som kännetecknar en annons, nämligen informational advertising och 

transformational advertising. Reklam som präglas av den informativa dimensionen ger 

mottagaren konkret och betydelsefull information som är kopplad till varan, exempelvis en 

tandkräm som har en evidensbaserad effekt av x antal procent vitare eller starkare tänder vid 

användning av tandkrämen. Reklam som istället kännetecknas av den transformativa 

dimensionen arbetar med att skapa en kohesion av positiva psykologiska faktorer som kopplas 

till användandet av varan och som inte hade blivit kopplat till positiva känslor i samma grad 

om det inte vore för reklamen (Larsson och Mral 2004, 12). Ett exempel på detta kan vara en 

parfymreklam riktad till män som visar att applicering av parfymen skulle ge användaren en 

attraktionskraft hos det motsatta könet i form av att en attraktiv kvinna håller om en man som 

använder parfymen. Eftersom det inte finns någon parfym som med vetenskaplig grund 

bevisar ökad attraktionskraft skulle det vara falsk marknadsföring att åberopa siffror 

(informativ reklam) som skulle syfta på det. Därför använder sig parfymreklamer ofta av den 

sexuella dragningskraften i ett försök att sälja sin produkt.  

 

Kraften och potentialen som reklamen har i massmedia hos oss som konsumenter är enorm. 

Det här är något som Kathleen Hall Jamieson och Karlyn Kohrs Campbell (2001) tar upp i sin 

bok ”The Interplay of Influence”. I boken tar de upp att reklamen försöker få oss att agera, 

tycka, testa eller rösta på någonting och ger även förslag på hur den gör det här. Jamieson och 

Campbell ger sina retoriska analyser på reklam och ger även exempel på de olika typerna av 

reklam. De menar på att olika typer av varor säljs på olika typer av sätt (Jamieson och 

Campbell 2001, 197). Till exempel kan en typ av reklam vara produktreklam där man tydligt 

försöker sälja en produkt med hjälp av retoriska knep som får oss att känna att vi vill eller 

behöver köpa varan (Jameison och Campbell 2001, 197). En annan typ av reklam är 

infomercials där reklamen ser ut som ett program men i själva verket försöker sälja något2 

(Jameison och Campbell 2001, 203). 

                                                      
2 Under programmets gång kommer det upp ett telefonnummer eller en hemsida som tittarna får ringa/besöka för 

att beställa hem varan.  
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Dagens reklam skiljer sig från hur den såg ut på 1900-talet, både språkligt och bildligt. Einar 

Korpus (2008, 15) har i sin avhandling ”Reklamiska: Guldäggsannonser 1975 – 2007” riktat 

in sig mot två syften i arbetet. Han har dels undersökt annonsers språk-, bild- och 

layoutmässiga struktur och uppbyggnad med tyngd mot verbalspråket, och dels undersökt vad 

som har förändrats, men även belyst det som har varit ihållande för annonser genom tiden. I 

avhandlingen presenterar han utvecklingen av reklamer, från 1800-talet till nutid, där han 

konstaterar att reklamen har blivit mer och mer självklar i dagens samhälle och att den idag på 

alla sätt är en samordnad del av vår kultur (Korpus 2008, 39). Han menar att reklamen idag är 

en egen verksamhet som har utvecklat ”ett eget genresystem, en egen diskurs och en egen 

terminologi” (Korpus 2008, 39). Att reklamen är en genre motiveras av Korpus som så att den 

har det övergripande syftet att övertala – något den har haft i alla tider (Korpus 2008, 153). 

Det Korpus kallar ”reklamiska”, språket i reklam, präglas av just det övertalande syftet. 

Däremot skiljer den sig i hur den övertalar. Reklamen har idag mycket högre grad av bilder i 

sig och den talar till oss på ett språk som är mer likt privata samtal snarare än 

myndighetsspråk (Korpus 2008, 41). Bilderna har däremot analyserats i andra hand i 

avhandlingen. Det Korpus (2008, 291) har fokuserat på är reklamens verbala komponenter. 

Han har även haft ett fokus på retoriken och hur den fungerar i de olika annonserna. 

Blandningen av reklamens samtliga beståndsdelar gör att Korpus kallar sin metod för en 

paratextuell stilanalys då paratexten3 i analyserna har varit viktiga för resultatet (Korpus 

2008, 291). 

 

I en annan svensk avhandling om reklam, nämligen Anders Björkvalls (2003) ”Svensk reklam 

och dess modelläsare”, är intresset istället riktat mot vilka de förväntade läsarna av olika 

reklamer är. Med modelläsare avses inte den som faktiskt läser texten4, utan det är snarare en 

bild av läsaren som skaparen av texten anpassar sin text efter och modelläsaren är något som 

den empiriska läsaren kan identifiera sig med (Björkvall 2003, 25-26). Modelläsaren är 

således en strategisk framställning av olika meningsskapande konstruktioner i texten som 

realiseras på textnivå (Björkvall 2003, 27). Ett exempel på hur en text väljer sina modelläsare 

kan vi hämta från Umberto Eco (1994, 9) där han i sin bok ”Six Walk in the Fictional Woods” 

menar att om en text börjar med ”Det var en gång…” förmedlar den att modelläsaren, med 

största sannolikhet, är ett barn. Exempelvis hänvisar en parfymreklam tydligt till sina 

                                                      
3 Element i anslutning till texten. Exempelvis inramning, fotnoter och/eller juridisk information. 
4 Kallat ”den empiriska läsaren” (Björkvall 2003, 25). 
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modelläsare eftersom vi snabbt kan utröna om en parfym är riktad till kvinnor eller män eller 

om en bil i en bilreklam visar sig lämpad till praktiskt användande snarare än estetiskt och 

riktar sig därför till människor som inte bor i stan och använder bilen för att frakta eller dra 

objekt.   

 

Syftet med Björkvalls avhandling är att undersöka hur identiteter skapade utifrån 

modelläsaren ser ut i olika målgrupper. Björkvall (2003, 39) har använt sig av en kvalitativ 

analysmodell och genom den använt sig av 1170 reklamannonser från ett trettiotal olika 

tidskrifter i sitt basmaterial för att sedan begränsa det till 14 annonser där han gör djupgående 

analyser av det visuella. Ett av de resultat Björkvall (2003, 186) kommer fram till är att 

diskursen i reklam som riktar sig till män skiljer sig gentemot från reklam riktad mot 

kvinnor5. Hos män drar diskursen åt framgång, makt och ledarskap medan den för kvinnor 

drar åt feminint utseende och den kvinnliga kroppen. Ett annat resultat som kom fram av 

studien var att den förmodade framgången och behovet av hjälp hos modelläsarna skiljde sig 

mellan kvinnor och män. Hos modelläsarna med kvinnlig målgrupp presenterades 

produkterna som lösningar för problem medan det för män framstod som att de redan hade 

framgång och produkterna behövdes enbart för att upprätthålla den (Björkvall 2003, 187). 

Resultaten av Björkvalls avhandling visar på att 1) reklamen skiljer sig grovt mellan kvinnor 

och män och att 2) reklamen har en stor realiseringseffekt hos konsumenterna eftersom 

reklamen skapar stereotypa egenskaper hos individer som till exempel stärker roller i 

samhället.  

 

Vad som ingår i reklamens textelement6 är långt ifrån en slump. Chunyu Hu och Mengxi Luo 

(2016) har i sin vetenskapliga artikel A Multimodal Discourse Analysis of Tmall’s Double 

Eleven Advertisement illustrerat hur de visuella komponenterna7 används för att effektivisera 

försäljningen genom att locka och övertyga konsumenterna till köp. Deras syfte med artikeln 

är att se hur reklam lockar konsumenten till köp genom multimodala konstruktioner i 

reklamen för den kinesiska shoppingfestivalen ”Double Eleven”8. Hu och Luo visar, genom 

en multimodal analys av bilderna, hur de med sina ljusa, levande och inbjudande färger 

                                                      
5 Män och kvinnor i alla åldrar (Björkvall 2003, 186).  
6 Komponenter som tillsammans skapar texten (Björkvall 2009, 24).  
7 Färg, saturation, ljusstyrka, vinklar m.m.  
8 Double Eleven, eller 11.11, kallas även för ”Singles’ day” där tanken är att folk utan en kärleksrelation 

uppmärksammas. Det är idag en enorm shoppingdag i Kina, men även i andra länder, på grund av rabatter och 

andra erbjudanden. 
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tillsammans med texten skapar ett välbehag hos betraktaren som får denne att vilja köpa 

produkten (Hu och Luo 2016, 166). Resultatet visade att bilderna som är kopplade till varan 

har en stor betydelse för om konsumenten väljer att köpa varan eller inte. Alla bilder var 

däremot inte ljusa och trevliga. Vissa företag visade upp problem i sina bilder som kunde 

lösas med hjälp av varan som var till försäljning (Hu och Luo 2016, 166). Shoppingfestivalen 

kunde således även ses som ett tillfälle för konsumenten att handla varor som kunde lösa 

problem (Hu och Luo 2016, 166).  

 

Sammantaget har forskningen som har tagits upp visat hur reklam har utvecklats från ett 

historiskt perspektiv till idag och även visat på hur massmedian vill påverka oss människor. 

Exempel på hur reklam konstrueras utifrån multimodala konstruktioner för att öka 

försäljningen av materiella varor har också tagits upp. Gemensamt för de studier som tagits 

upp är att samtliga har valt att analysera stillbilder. Det är således inte reklamfilmer som har 

studerats. Detta pekar följaktligen mot en lucka som behöver täckas igen. Jag vill därför i den 

här uppsatsen kasta ljus över hur man skulle kunna gå tillväga för att analysera reklamfilm 

utifrån resurser tagna från stillbilder. Film är bilder som läggs på rad för att skapa ett rörligt 

flöde, men den skapar däremot en helt ny dimension i hur vi uppfattar och förstår saker på 

grund av att dessa ting distribueras genom modaliteten film och möjliggör resurser som inte är 

möjliga i bilder9.  

 

3.  Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att utveckla kunskaper om hur Svenska Spels reklamfilm för 

trisslotter använder sig av olika semiotiska resurser i sitt försök att sälja dem. Jag har tagit 

Svenska Spels TV-sända reklam för Triss som undersökningsmaterial för att få svar på hur 

lotteribolaget använder sig av semiotiska resurser av typen kläder, ljud samt kroppsspråk och 

röstläge för att försöka locka konsumenten till att köpa lotter. Det finns inte mycket forskning 

angående analys av rörlig bild och meningsskapande resurser. Jag ska därför försöka tillämpa 

forskning gällande analys av stillbild och applicera den i rörlig bild för att se vad man kan få 

syn på gällande de sociosemiotiska resurserna.  

 

                                                      
9 Till exempel ljud 
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• Vilka betydelser skapar de olika semiotiska resurser i reklamexemplet?  

• Hur samspelar de semiotiska resurserna för att skapa mening i reklamexemplet? 

 

Med dagens informationsflöde är det viktigt att ha kunskap om hur man kan läsa av och förstå 

hur reklam inom massmedian fungerar och påverkar oss som tittare. Därför är även tanken att 

studien ska väcka diskussion om källkritik i dagens mediesamhälle just för att utveckla 

läsaren till ökad förtrogenhet om källkritik och även kunna applicera det i läraryrket.  

 

4. Materialbeskrivning 

  

Materialet som har valts är en reklamfilm från det statligt ägda bolaget Svenska Spel. Svenska 

Spel bildades 1997 då de två tidigare spelbolagen, Svenska penninglotteriet och Tipstjänst, 

fogades samman till ett (Svenska Spel, 2017). Det var på grund av utbrett illegalt spelande i 

samband med olika sporthändelser som fick staten att gå in och påverka att spelandet skulle 

”ske inom tryggare former” (Svenska Spel, 2017). Idag är deras uppdrag att värna om 

folkhälsan där de beskriver att de ”[…] utvecklar och marknadsför [deras] spel med ett starkt 

konsumentskydd som drivkraft. Samtidigt som [de] erbjuder spänning och underhållning till 

svenska folket, arbetar [de] förebyggande för att motverka spelproblem” (Svenska Spel, 

2017). Enligt Svenska Spel görs det här genom att informera om spelmissbruk, utbilda 

personal och försäljare i spelansvar samt kontrollera åldersgränsen hos de som försöker köpa 

lotter och spel (Svenska Spel, 2017). Hos Svenska Spel finns en rad olika varumärken och 

kasinospel till för de över 18 år, det är emellertid lottospelet Triss Tv-sända reklam som jag 

kommer använda som utgångspunkt i min analys.  

 

Reklamfilmen från Svenska Spel är en kampanj för lottospelet Triss som TV-sändes under 

2017 på TV4 vid namn Flygplanet10 och är 30 sekunder lång. Reklamen är av typen ”product 

ads” vilket innebär att ett företag eller bolag vill visa upp en vara från sin bästa sida och locka 

konsumenten till köp (Campbell och Jamieson 2000, 198). Reklamfilmen består av två scener 

och en avslutande paratext. Huvudpersonen vi följer är – som vi så småningom får veta – en 

lottovinnare. I öppningsscenen går han genom mittgången i businessklassen i ett flygplan och 

är till synes mycket nöjd över det. Filmen börjar med glad musik och är filmad i slowmotion. 

                                                      
10 https://www.youtube.com/watch?v=nwWGqxDCScU 

https://www.youtube.com/watch?v=nwWGqxDCScU
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Han rör sig målmedvetet i kabinen och är omgiven av en homogen grupp människor. 

Samtliga, förutom protagonisten, är mycket välklädda och ser ut att vara högt uppsatta 

affärsmän/affärskvinnor. Dessa människor tittar med undrande blickar på honom när han i 

sina alldagliga kläder stolt går förbi dem mot sin plats. Plötsligt bryts musiken och vi får en 

ny scen om hur det såg ut två timmar innan han befann sig i businessklass. Här får vi se 

samma person i en analepsis11 som står i en lång kö för att borda planet genom en monter för 

ekonomiklassen. Bredvid ekonomiklassens monter går de uppklädda personerna mot 

businessklasskön som flyter på smärtfritt medan han står och försöker släta över sin situation 

genom att fråga sig varför någon sund människa skulle betala tio gånger mer för att komma 

fram samtidigt, parallellt som han skrapar en Trisslott. Reklamen avslutas med en centrering 

av Svenska Spels logga och lottotypen (Triss) skrivet i versaler följt av deras välkända slogan 

”plötsligt händer det”.  

 

5. Teori 

 

Nedan kommer jag att förklara ett urval av några begrepp som man bör ha förståelse för när 

det gäller multimodal analys.  

 

5.1 Sociosemiotik  

 

Semiotik är studien om tecken och dess användning (Leeuwen 2005, 285). Vi använder oss av 

semiotiska resurser för att skapa mening utifrån kontexten vi befinner oss i. Leeuwen (2005, 

285) definierar semiotiska resurser som handlingarna och artefakterna vi använder för att 

kommunicera. Björkvall (2009, 12) menar, utifrån den engelska språkforskarens Micael 

Hallidays teser, att allt som vi gör för att skapa mening utgår ifrån människans behov av att 

skapa mening i en social kontext. Det är således utifrån det sociala sammanhanget som 

språket realiseras. Till exempel är ett skratt inte alltid förknippat med glädje och trevliga 

stunder, utan det beror på kontexten som skrattet som språkhandling utförs i. Om man tänker 

sig tanken att man blir rånad av en grupp individer som skrattar när de tar saker från en blir 

skrattet i den här kontexten snarare hotfullt än trevligt. Leeuwen (2005, 3) menar att resurs är 

                                                      
11 Tillbakablick 
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att föredra framför tecken när man talar om sociosemiotik eftersom ”it aviods the impression 

that ’what a sign stands for’ is somehow pre-given and not affected by its use”. 

Meningskapande språkhandlingar är således inte statiska i deras betydelser, utan det är ett 

dynamiskt fält som beror på kontexten.  

 

Det är däremot inte bara tal- och skrifthandlingar som realiseras genom semiotiska resurser. 

Näst intill allt vi gör kan göras på olika sätt och kan således vara uttryck för olika sociala och 

kulturella meningar (Leeuwen 2005, 4). Det här leder till semiotisk potential, eller affordance, 

vilket innebär att vi utifrån de semiotiska resurserna kan beskriva potentialen av vad 

någonting kan betyda och de kan även betraktas som olika betydelsepotentialer hos olika 

individer. (Leeuwen 2005, 4). Det som avgör den slutliga meningspotentialen är kontexten 

och relationen mellan den som skapar meningen och den som tar emot meningspotentialen 

(Magnusson 2014, 39). Utifrån sociosemiotiken får man således förklaringen att språket och 

andra kommunikationssätt fungerar som de gör på grund av det sociala sammanhanget.  

 

5.2 Multimodalitet  

 

Multimodalitet är texter som omfattas av flera kommunikationsformer som slagits ihop, till 

exempel ljud och bild (Leeuwen 2005, 281). Multimodalitet är ingenting som nyligen 

uppstått, däremot har den blivit uppmärksammad i forskning i mycket högre grad på senare 

tid då de tekniska framstegen har skapat en mycket tydlig multimodal plattform (Danielsson 

2013, 174) I antologin ”The Routledge Handbook of Multimodal Analysis” beskriver Carry 

Jewitt (2009, 1) i introduktionen att  

 

[…] multimodality […] extend[s] the social interpretation of 

language and its meanings to the whole range of 

representational and communicational modes or semiotic 

resources for making meaning that are employed in a culture – 

such as image, writing, gesture, gaze, speech, posture. 

 

Multimodalitet låser således inte in semiotiska resurser till en enskild typ av 

kommunikationssätt, utan snarare ökar den vår tolkning av språk och dess mening genom att 
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kombinera olika typer av semiotiska system för att skapa betydelse genom dess samverkan i 

texten. 

 

Gunther Kress beskriver i sitt kapitel Multimodality, i Cope och Kalantzis (2000, 185) 

antologi ”Multiliteracies”, att alla texter är multimodala. Med det menar Kress att allting 

säger något till oss som läsare/betraktare. För att förklara det här använder sig Kress av 

vattenflaskor i en butik. I exemplet finns flera olika sorters vattenflaskor, i olika prisklasser, i 

olika materialiteter, med olika former. Vi läser ytligt av flaskorna i vår jakt att välja vilken 

flaska vi slutligen ska ta med hem. I vårt val av vattenflaska blir vi påverkade av sådana saker 

som materialitet och kontext (Kress 2000, 185). Ska vi exempelvis bjuda på middag kan en 

vattenflaska i glas föredras framför plast då det kan kännas lyxigare och mer passande för just 

den kontexten. Genom att vi skulle välja en finare flaska till middagen betyder det att vi 

kommunicerar via flaskan i och med att den bär på betydelser. Det här exemplet visar att 

något så till synes banalt som en vattenflaska spelar roll i vår kommunikation till omvärlden 

och formar således vår verklighet efter den. Det här, menar Kress (2000, 185), är läsning som 

en semiotisk kulturell praktik som så att själva flaskan blir bärare av kommunikation. 

Likadant är det med text i samhället. Vi läser av den olika beroende på var den sitter, hur den 

sitter, vilket teckensnitt texten har och så vidare. En mängd faktorer spelar roll. Således är 

multimodalitet framväxt från bland annat kultur och historia. Jewitt (2009, 15) stärker den här 

teorin i sitt kapitel An introduction to multimodality där hon belyser att ”[m]ultimodality 

assumes that all modes have, like language, been shaped through their cultural, historical and 

social uses to realize social functions”. Semiotiska resurser har mot den bakgrunden inte 

kommit upp från ingenstans. Det är på grund av bland annat historia och sociala 

användningsområden som resurserna har fått och fortsätter få sin betydelse. 

 

5.3 Bildens grammatik 

 

Alla språk i världen har någonting gemensamt, nämligen att de kräver en struktur, närmare 

bestämt, grammatik. Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2006) tar i deras bok, ”Reading 

Images: The Grammar of Visual Design”, upp kompositionen i visuell design – stillbildens 

grammatik. Genom exempel från verkliga bilder som tillhör allt från ritningar till reklam ger 

de en helhet och en förståelse för hur bilder komponeras för olika sorters ändamål. Kress och 

Leeuwen (2006, 1) jämför språkets grammatik med bildens där de menar att  
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[j]ust as grammars of language describe how words combine in 

clauses, sentences and texts, so our visual ’grammar’ will 

describe the way in which depicted elements – people, places 

and things – combine in visual ’statements’ of greater or lesser 

complexity and extension. 

 

Kress och Leeuwen kopplar således bildens element i en snarlik relation med språket. Bland 

annat tittar de på de givna och det nya i bilder, där de menar att vi läser bilderna från vänster 

till höger, precis som vi läser text i västvärlden (Kress och Leeuwen 2006, 179). De går även 

in på det ideala och reala, vilket innebär att den övre och undre delen av bilden skiljer sig från 

varandra, något jag går in närmare på nedan (Kress och Leeuwen 2006, 187). Det här betyder 

att elementen i en annonsbild eller liknande aldrig är slumpmässiga då de förmedlar 

information olika beroende på om elementen är placerade i den övre, undre, vänstra eller 

högre delen av bilden. Deras bok gäller för analys av stillbild och innefattar således inte 

filmmediet. Däremot kan man göra viktiga iakttagelser genom att applicera forskning om 

stillbild på filmmediet. 

 

5.4 Det ideala och det reala 

 

När ett företag eller liknande marknadsför någonting visar de upp varan från sin allra bästa 

sida men är ofta juridiskt tvungna att visa statistik, kontaktinformation eller annan 

information som enligt lag krävs för att visa reklamen beroende på vad det är för typ av 

reklam. Här är det följaktligen frågan om det ideala kontra det reala. För att något ska vara 

idealt ska det enligt Leeuwen (2005, 205) presenteras på ett idealiserat sätt. I en annons för en 

ny bil ser vi det idealiserade när exempelvis en person ser ut att njuta av tystnaden, kraften, 

komforten eller liknande samtidigt som vi får kort, idealiserad information om hur bra bilen 

är. Oftast är den texten i den övre delen av bilden eftersom ”[e]tt textelement som placeras 

högt i en text tenderar att tilldelas betydelser som ’ideal’ och ’idealiserad’ […] (Björkvall 

2009, 90). Flyttar vi däremot blicken längre ner i en annons ser vi således ofta det reala. I det 

reala får vi ”verkligheten” av produkten genom mer specifik information, så som villkor, 

kontaktinformation och annan information om varan som blir marknadsförd (Leeuwen, 2005, 

205). Om vi återvänder till vårt reklamexempel med bilen skulle vi kunna hitta information 
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om hur mycket bränsle den drar, webbadressen till bilmärket och liknande. Värt att belysa är 

att det som är realt i en annons kan vara idealt i en annan, till exempel om ett bilmärke vill 

framhäva att bilen som marknadsförs drar väldigt lite bränsle och därför lägger informationen 

i det ideala istället för i det reala. 

 

Björkvall (2009, 89–90) förklarar, med hjälp av en modell som symboliserar ett visuellt rum i 

exempelvis en tidning eller webbsida, att det ideala i en stillbild tenderar att ligga i den övre 

delen av bilden medan det reala ligger i den undre. Men om vi transkriberar det här till rörlig 

bild kan man utröna det ideala och reala även där. I en reklamfilm syns det idealiserade först. 

En bank kan exempelvis göra reklam för sina lån genom att visa på glada människor som 

flyttar in i en ny bostad, köper sig en båt eller liknande. I dessa scener syns oftast ingen 

detaljerad information angående lånet, utan det kommer oftast i slutet av reklamfilmen när till 

exempel bankens logga visas tillsammans med väldigt mycket information längst ner i 

bilrutan. I reklam som görs genom film blir det således ett metarealt fält12 då vi är i slutet av 

filmen samtidigt som den sista ”bildrutan” visar sin reala text längst ner i bilden. Det ideala 

och det reala kan således komma till användning i olika resurser. I stillbilder kommer den till 

uttryck genom axeln och i film kommer den till uttryck genom kronologi. 

 

6. Metod 

 

Metoden jag har valt mig av är en multimodal analys av Svenska Spels reklam för Triss som 

har visats i nationell TV. Utifrån den multimodala analysen kommer jag att fokusera på några 

av de semiotiska resurserna som finns tillhands i filmen för att undersöka hur Svenska Spel 

försöker övertyga tittarna att köpa Trisslotter. Jag kommer analysera spelfilmsdelen i 

dimensionerna klädsel, beteende samt ljud och undersöka hur de arbetar för att skapa mening 

i reklamen. I och med att beteende är ett brett begrepp kommer jag att fokusera på 

kroppsspråk och röstläge i reklamfilmen. Jag kommer även att göra en visuell analys av den 

sista bildrutan (paratexten) där jag tittar på placering, text och även det ideala och det reala.  

 

I den semiotiska resursen klädsel kommer jag utgå från semiotikern Roland Barthes teorier 

angående klädsel. Enligt Roland Barthes, som citeras i Leeuwens (2005, 65) ”Introducing 

                                                      
12 Om vi kallar slutet av reklamen för real. 
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Social Semiotics”, finns det två typer av termen klädsel (eng. ”fashion”) som meningsbärande 

resurser och dessa kan förekomma antingen tillsammans eller var för sig. Den ena resursen är 

där kläderna är beskrivna som moderiktiga och fashionabla (Leeuwen 2005, 65). Den andra 

resursen, som är den aktuella i den här studien, är när kläderna bär mening i form av 

personlighet, klass och kontext av tid och rum (Leeuwen 2005, 65). I Barthes (2013, 27) bok 

”The Language of Fashion” förklarar han att kläder enbart till viss del är betydelsebärande i 

sina detaljer (exempelvis läderknappar kontra andra knappar) och att det snarare är helheten 

som skapar det fulla meningsbyggandet. Kläder, i sin helhet, kan därför överföras till tecken 

(eller semiotiska resurser) som inkluderar status, yrke, klass, kön och livsstilsidentifikation 

(Barthes 1986, 253). Det jag vill undersöka är hur Svenska Spel gör kläderna till en 

avgörande semiotisk resurs för reklamens meningsskapande.  

 

Dimensionen beteende undersöker jag dels genom kroppsspråk, dels genom röstläge. När det 

gäller kroppsspråket ska jag undersöka hur resursen mellan de olika karaktärerna i 

reklamfilmen förhåller sig till varandra för att se hur de arbetar för att bygga ett 

meningsskapande tillsammans. Det här är intressant eftersom tittarna i reklamen kastas mellan 

vitt skilda socialt konstruerade kontexter som innehar sina egna regler och normer. I 

sociosemiotiken är de materiella kommunikationsresurserna antingen fysiologiska eller 

tekniska (Leeuwen 2005, 93). Fysiologiska kommunikationsresurser inkluderar dels vårt tal 

och till exempel musklerna i ansiktet vi använder för att göra ansiktsuttryck eller grimaser; 

dessa användningsområden är alltid socialt reglerade (Leeuwen 2005, 93). Leeuwen (2005, 4) 

exemplifierar det här med hjälp av gångstil, något som till synes inte känns som något 

meningsbärande utan är något som vi gör för att ta oss fram. Han menar att gångstil, vid 

närmare eftertanke, är en enormt laddad semiotisk resurs då det finns många sätt att röra sig 

på (Leeuwen 2005, 4). Till exempel rör sig män och kvinnor (oftast) annorlunda. Kultur och 

sociala institutioner påverkar också gångstilen då till exempel kyrkan, armén och 

modevärlden har utvecklad egna sätt att gå på (Leeuwen 2005, 4). Men gångstil behöver inte 

enbart uttrycka vilken institution man tillhör eller vilket kön man identifierar sig med då den 

även kan uttrycka glädje, sorg, ilska och andra känslor. Gången har således en semiotisk 

potential (som alla andra semiotiska resurser) där vi kan fråga oss vad gångstilen hos en 

individ kan betyda (Leeuwen 2005, 4). Gångstil i olika kontexter är socialt reglerat och 

innehåller oskrivna regler (Leeuwen 2005, 94). Det hade varit märkligt att se någon gå på ett 

sätt som om den gick i en militärparad när denne var ute och handlade på stan. Likadant är det 
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med beteenden. Därför ska jag utröna hur kroppsspråket fungerar hos protagonisten i kontrast 

med övriga människor i reklamen och se hur de bildar betydelsepotentialer.  

 

Fortsättningsvis kommer jag undersöka hur röstläget fungerar i reklamen som semiotisk 

resurs. Angående röstläget, som här är en del av beteendet, utgår jag från Leeuwens tankar i 

hans kapitel Parametric systems: The case of voice quality i ”The Routledge Hanbook of 

Multimodal Analysis (2009, 70), där han menar att rösten har en enorm meningspotential där 

kontext, tonhöjd och styrka spelar en stor roll i hur vi uppfattar kommunikationen. Vi kan 

således använda vårt röstläge för att kommunicera utöver orden som sägs. Till exempel kan 

meningen ”Tack så mycket” med ett röstläge betyda att en person är genuint tacksam för en 

handling som någon har gjort. Ändrar vi däremot röstläget kan samma mening betyda det 

motsatta, vilket visar att röstläge och betoning har en stor betydelseskapande roll i människors 

språk. På grund av den semiotiska potentialen som röstläge har blir det intressant att utröna 

hur den fungerar och används i reklamexemplet.  

 

Slutligen ska jag i analysen undersöka vad ljudet kan ha för effekt och hur det fungerar på 

tittarna av reklamen. Det kommer även undersökas hur ljudet samarbetar med de andra 

semiotiska resurserna. Ljud är, till skillnad från kroppsspråk och tal, tekniska resurser. De 

tekniska resurserna går förbi vad vi kan göra med våra fysiologiska kommunikationsresurser 

(tal, gång, kroppsspråk etc.) då dessa är kommunikation via exempelvis musik, kläder och till 

och med parfym13 (Leeuwen 2005, 93). Till exempel kan musik, som i allra högsta grad 

tillhör dimensionen ljud, ha en förmåga att kommunicera känslor och amplifiera dem i olika 

kontexter. Enligt Tore West (2009, 285) har ljud en förmåga att ”stimulate emotions in ways 

that we are less verbally consious of”, något hon menar i hennes kapitel Music and designed 

sound i ”The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. Även fast ljuden i reklamklippet 

är både tekniska (musiken under de första 12 sekunderna) och fysiologiska 

kommunikationsresurser (ett barn som gråter i kön under 0:16) syftar West i citatet ovan på 

de tekniska kommunikationsresurserna. West (2009, 285) belyser att ljud ofta används för att 

mer eller mindre manipulera oss, till exempel att få oss att stanna i en butik längre, hjälpa oss 

fokusera på jobbet, locka till köp av en vara eller framkalla känslor i en film. Skulle man 

prova att ta bort musiken eller ändra dess genre grovt från en filmscen som är tillsynes mäktig 

och känsloladdad skulle det förmodligen kännas som att någonting fattades och /eller förändra 

                                                      
13 Till exempel kan en parfym uttrycka lekfullhet, maskulinitet och/eller femininitet.  
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känslan i scenen. Valet av musik är således aldrig slumpmässig, varken i reklam eller i filmer, 

utan den är noga utvald för att väcka en känsla för att få oss att göra någonting. Anledningen 

till att jag vill undersöka ljudet är för att se om det förhöjer de andra resurserna och således 

förstärker kontrasterna som finns i reklamen.  

 

7. Analys av de semiotiska resurserna 

 

Detta avsnitt är disponerat som följer. Det första som tas upp är hur klädseln i reklamen 

fungerar, både i sitt arbete för att skapa samhörighet samt distinktion från olika 

samhällsklasser och livsstilar. Analysen av klädsel utgår från Barthes (2013, 27) tankar om att 

kläder kommunicerar information om till exempel klass, kön och yrke för att se vad kläderna i 

reklamfilmen kommunicerar. Det andra som följer i avsnittet är analysen av beteendet. På 

grund av att termen ”beteende” är ett brett begrepp där mycket kan falla inom ramarna 

kommer jag fokusera på hur kroppsspråk och röstlägen används i filmen. Det uppstår 

kontraster även här och även om det inte finns något röstläge att analysera i första delen av 

reklamen kan det kopplas till hur sinnesstämningen skiftar i de två delarna. Avslutningsvis går 

jag vidare till att analysera ljudet i reklamen där jag främst tittar på hur musiken i första delen 

arbetar, både självständigt och i samarbete med andra semiotiska resurser, och hur det 

kontrasteras mot den andra delen av filmen där musiken ersätts av andra meningsbärande ljud.   

 

7.1 Klädseln  

 

I filmen är protagonisten klädd i en beige, tunn jacka med en blå t-shirt under, blåa jeans samt 

en axelväska som handbagage. Protagonisten är med bakgrund mot det här klädd i alldaglig 

klädsel, något som riktar tankarna på någon som klär sig klassadekvat till 

medelklassen/arbetarklassen (Figur 1).  
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(Figur 1) 

 

I första delen av reklamfilmen (när protagonisten går genom mittgången i businessklass) ser 

man en tydlig distinktion i hur han är klädd jämfört med passagerarna som redan sitter i sina 

säten. Männen och kvinnorna som ”hör hemma” i businessklassen har formell klädstil i form 

av kostym, slips, skjorta (inga t-shirts), surfplattor i händerna som de verkar arbeta med, 

välkammat hår och ett allvarsamt ansiktsspråk som tyder på att det snarare är en vana än en 

lyx att sitta i businessklass. Sammanställt, ett välvårdat yttre som tyder på finansiell 

framgång. Kläderna skapar här en mening om att huvudpersonen nu har möjlighet att leva i ett 

liv i lyx samtidigt som han har en fot kvar i sitt gamla liv och därför kan njuta av den lyx som 

erbjuds. Han är nämligen den enda i kabinen som till synes är glad över att ha köpt sig en 

plats i businessklass (något jag återkommer till senare) men samtidigt också den enda som är 

klädd i alldaglig klädsel. Hur och när kläder ska användas är enligt Barthes reglerat och 

skapat av samhället (Barthes 1986, 252) och i reklamklippet spelar Svenska Spel på 

kontrasterna mellan klädseln för att visa att även en vanlig individ från medelklassen kan få 

råd att sitta med affärsfolket vid köp av en lott.  

 

I den andra scenen – när protagonisten står i ekonomiklasskön – gör han det i sällskap med en 

klädesmässigt homogen grupp människor (Figur 2).  
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(Figur 2) 

 

I ekonomiklasskön är medresenärernas kläder –  likt protagonistens (se figur 1) –  alldagliga. 

Eftersom båda köer förmodat går till samma destination (om än okänd) verkar de flyga till 

eller från en varm ort. Det här syns genom klädstilen på några av de som står i kön till 

ekonomiklassen. Tittar vi exempelvis på mannen i blå t-shirt med expeditionsryggsäck precis 

framför kvinnan med ryggsäcken tillsammans med mannen i stråhatt och hawaiiskjorta något 

längre fram, symboliserar klädseln att det är en varm destination med möjlighet till sol, bad 

och äventyrliga aktiviteter (något som tyder på semester). Även kvinnan, som står något till 

vänster om centrum av bilden, riktar med sin vita solhatt tankarna mot semester på varma 

destinationer. För de som går mot montern i businessklassen är det inget som tyder på 

semester, snarare tvärtom. Några av de som står i ekonomiklasskön har ryggsäckar i olika 

storlekar, andra har hattar, men gemensamt för de alla är att de verkar ha klätt sig bekvämt, 

något som kontrasterar affärsmännen och affärskvinnorna som går till höger i bild (0:16). 

Således kommunicerar det här att de ”vanliga” människorna med den ”vanliga” ekonomin 

inte har råd med sådan lyx som att slippa stå i kö och sitta i bekvämare säten på flygplanet. 

Eftersom kön är mycket längre i ekonomiklassen kan det symbolisera att de flesta medborgare 

väljer att flyga billigt eftersom ekonomin inte tillåter mer medan businessklasskön är kort och 

kan således symbolisera de få procenten av medborgare som har råd att flyga i den klassen.  
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Sammanfattningsvis blir kläderna tillsammans med de olika kontexterna som gestaltas i 

filmen en avgörande betydelsepotential i reklaminslaget. Genom att klä gruppen av människor 

som står i ekonomikön på ett alldagligt sätt som signalerar ledighet samtidigt som man ser de 

andra i businessklasskön klädda på sätt som leder tankarna till höga jobbpositioner som 

generar mycket pengar skapar det en differentiering mellan grupperna. Skillnaden på hur 

huvudpersonen är klädd i jämförelse med de som befinner sig i businessklassen i början av 

reklamen kan även förmedla att man när som helst kan vinna på Trisslotten – ”det händer så 

plötsligt att du inte har tid att byta om inför resan” är något som reklamen säger mellan 

raderna. Hade mannen vunnit en månad innan avfärd hade han förmodligen inte gått klädd 

som han gör, utan snarare klätt upp sig inför resan. Genom den semiotiska resursen klädsel 

skapas således ett rim med Triss slogan ”Plötsligt händer det”, som visas i slutet av filmen 

(jfr, Björkvall 2009, 108).  

 

7.2 Kroppsspråk och röstläge  

 

Mediebyrån OMD (fortsättningsvis kallat ”reklamskaparna”) har medvetet låtit protagonisten 

bryta mot sociala regler när denne befinner sig i businessklassen. Protagonisten bryter mot de 

sociala reglerna för första gången när han klappar mannen som sitter ner på axeln för att ge 

honom en tumme upp (0:03). När han senare står i ena änden av rummet och låtsas ha pistoler 

i handen som han avfyrar mot passagerarna i form av en segergest bryter han här grovt mot de 

sociala normer som är etablerade i den aktuella kontexten, dels för att ett sådant kroppsspråk 

inte är normativt på ett flygplan, dels eftersom det handlar om flyg där säkerheten är 

prioriterad och vapen i kommersiella flyg är strängeligen förbjudet (0:12). Leeuwen (2005, 

93) menar att om vi går utanför de socialt definierade gränserna av en viss situation, i det här 

fallet situationen i businessklass, kan det hända att ”[…] eyebrows will be raised, and if we 

persist, there may be other, more serious consequences: we will no longer ’fit’ into this 

particular situation”. Att protagonistens beteende ska förstås som normbrytande skapas bland 

annat genom blickarna som protagonisten får mottaga och reklamskaparna har således 

Reklamskaparna har således medvetet låtit protagonisten bryta mot de sociala reglerna för att 

tydligt visa på att han egentligen inte hör hemma där, men eftersom han är den enda som ler 

så tolkas inte hans ”intrång” som negativt av oss tittare, snarare tvärtom då han är 

protagonisten i reklamfilmen. Hur som helst passar han inte in och det syns tydligt på 

omgivningen att de inte heller tycker det (0:07). Medpassagerarnas ogillande och/eller 

förundran över vad han gör i businessklassen gör sig tydlig genom deras blickar, något han 
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har på sig genom hela scenen. Redan när första sekvensen startar har han blickar från en man i 

bakgrunden som håller i sig till scenbytet vid 0:05. Man ser däremot inte tydligt hur han tittar 

på lottovinnaren. Tittar vi istället på nästa scen (0:05 – 0:06) ser vi däremot tydligt vad 

blickarna skapar för mening (Figur 3). 

 

  

(Figur 3) 

 

Mannen i den högra sidan av sekvensen tittar med avsmak på protagonisten. Avsmaken gör 

sig tydlig genom mannens spända blick som tillsammans med munnen14, som är något spänd 

uppåt, uttrycker en vämjelse över mannens närvaro i kabinen. Kvinnan, däremot, tittar inte 

med samma avsmak som mannen. Med sina ögonbryn, som är så höjda att det skapar rynkor i 

hennes panna, verkar hon snarare fundersam, näst intill förvånad i hennes blick som uttrycker 

något i stil med ”Hur kom du in hit?”. Det som slutligen visar att det faktiskt är kläderna som 

är en stor del av förklaringen till varför de reagerar som de gör är en businessklass-resenär 

som läser en tidning vid sin plats (0:09 – 0:10). Han har ett allvarligt ansiktsuttryck när han 

tittar på protagonisten och det enda som rör sig är hans ögon. Mannen skannar tydligt av 

protagonisten. Det här synliggörs genom att han först tittar på protagonistens överdel (0:09) 

                                                      
14 Munnen skapar en stor meningspotential i det här exemplet. Om munnen exempelvis hade varit spändare hade 

det kunnat uttrycka en ilska snarare än en avsmak. 
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av kroppen för att sedan, diskret, titta på underdelen (0:10). Blickarna skapar således 

protagonistens malplacering i kabinen eftersom vi genom dem förstår att de andra inte 

accepterar honom – protagonistens är ”den andre” i sammanhanget. Det här tyder även på hur 

viktigt det verkar vara med klädkoden för att accepteras i en social kontext. Den semiotiska 

resursen som uttrycks genom protagonistens klädsel gör att de andra får tufft att acceptera 

honom som en av dem i businessklassen. Det här är däremot någonting protagonisten struntar 

i då han har ett påtagligt glädjerus av att ha vunnit, vad vi kan anta, väldigt mycket pengar. 

När han i början tar sig friheten att klappa mannen som sitter ner på axeln kan det tolkas som 

att han har vunnit så mycket pengar att han helt enkelt inte bryr sig om några sociala normer 

och konventioner (0:03).  

 

En intressant upptäckt med analysen av kroppsspråket är att det finns grova kontraster, inte 

bara i sättet han rör på sig och ansiktsmimiken som vi tidigare fastställt, utan hur han i 

businessklassen bryter mot mängder av sociala regler då han har ”friheten” att göra så. Tittar 

vi på hur han i 0:19 (innan han vinner) beter sig bryter han inte direkt mot några sociala 

regler, snarare tvärtom. Här står han längst bak i kön och väntar på sin tur, något som är 

socialt konstruerat och givet att man ska göra i vår kultur. Svenska Spel visar här inte bara att 

pengar skapar glädje, utan även att pengar skapar frihet, inte bara ekonomiskt, utan även 

socialt.  

 

Även sättet huvudpersonen talar på har en viktig roll i reklaminslaget. Leeuwen (2009, 70) 

skriver i sitt kapitel Parametric systems: The case of voice quality i ”The Routledge 

Handbook of Multimodal Analysis” att vi, från att vi börjar höra, tar till oss kunskap om vad 

olika röstlägen kan betyda (till exempel om någon är arg, glad eller ledsen). Enligt studien 

Children’s processing of emotion in ironic language har unga barn ofta svårt att förstå när en 

vuxen individ är ironisk, något som stärker teorin om att röstlägets betydelse är något vi lär 

oss ju mer vi kommunicerar med varandra (Nicholson, Whalen och Pexman 2013, 8). Rösten 

kommunicerar således inte enbart tankarna, utan även vad som menas med dem. Det här gör 

vi med hjälp av röstläget som kommunicerar om någonting är tänkt som exempelvis ironiskt 

eller inte (Leeuwen 2009, 70). I sekvenserna som utspelar sig innan han vinner på lotten i 

reklamens andra del (de två timmarna innan) uppträder han hånfullt mot människorna som går 

mot businessklassmontern (0:19 – 0:26). Det här gör han genom att, med en frågande, hånfull 

ton i verbalspråket tillsammans med ett ansiktsuttryck som uttrycker ett hånfullt 

förhållningsätt, säga ”betala tio gånger mer för att komma fram samtidigt? Dumheter!” (0:19 -
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0:25). Uttrycket kan ses som ett sorts försvar till varför han själv inte reser i businessklass och 

”nöjer” sig därför med (han är i själva verket tvungen) att stå i en lång kö med gråtande barn 

till priset av en billigare biljett.  

 

7.3 Ljudet 

 

Musiken påverkar oss på olika sätt och Leeuwen (2005, 122) hävdar att den har en generell 

riktning beroende på vart den vill föra oss – antingen uppåt eller nedåt. Är musikens riktning 

nedåt kan den till exempel användas för att få lyssnarna att koppla av eller lugna medan musik 

med en riktning uppåt kan användas för att skapa glädjefulla känslor eller ge energi till 

lyssnarna (Leeuwen, 2005, 122). 

 

I de 13 första sekunderna av reklamen är det enda ljudet vi hör från en inspelad studioversion 

av Noel Mckoys soul-låt ”Great Big Gap” som innehåller trumpeter, trummor, bas och synt. 

Musiken går i högt, energivande tempo som från reklamfilmens start spelas med stegrande 

tonhöjd som fortsätter stiga. Riktningen är med andra ord uppåt. 13 sekunder in i filmen är 

låten på väg in i en förlösande vers. Precis innan detta sker bryts detta emellertid av ett 

scenskifte. Tillsammans med ljudet av en klocka visas texten ”2 timmar tidigare”. Valet av 

musik är noga genomtänkt då melodin, rytmen och strukturen i en låt tillsammans bär på 

mening (West 2009, 287). Låten, som är energigivande och spelad i durskala (glada toner), är 

det första som hörs i reklamen vilket kan ha en blickdragande effekt för de som hör musiken. 

Protagonistens humör är väldigt uppåt och så är även låten. Musiken i reklamen vill däremot 

inte enbart ge oss tittare glädje och energi, utan musiken samspelar med protagonistens 

humör. Det här kan vi se då protagonisten rör sig framåt i planet med ett stort leende på 

läpparna och har ett överdrivet belåtet förhållningsätt på ett sätt som överensstämmer med 

musiken som spelas. Det är däremot som tydligast under 0:10 – 0:12 då vi, vid klimax i låten, 

hör ett ”hey” som är utdraget under två sekunder. Samtidigt som vi hör ”hey” gör 

protagonisten sin segergest där han låtsas att händerna är pistoler som han avfyrar mot 

passagerarna. Det här får ses som klimax i både hans humör och reklamen i stort och det nås 

samtidigt som musiken når dess klimax. Det här visar att det är för mycket som faller på plats 

för att musikvalet och lottovinnarens beteende ska vara slumpmässigt. Det Svenska Spel tycks 

vilja kommunicera till tittarna är att visa hur mycket glädje deras produkt kan ge. Tillräckligt 
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med glädje för att känna sig nöjd till den grad att man slutar att bry sig om några sociala 

normer och regler, något som musiken amplifierar. 

 

Reklamen och dess komponenter når klimax vid 0:11 i reklamen tätt följt av en ny bildruta 

med texten ”2 timmar tidigare” och ett tickande ljud (som förstärker signalen om att vi rör oss 

i tiden). Scenerna som utspelar sig efter den här bildrutan är innan lottovinnaren har vunnit på 

lotten och här är kontrasten enorm. Från en lycklig man som gör segergester i businessklass 

samtidigt som glad musik spelas hör vi nu istället en signalklocka från flygplatsen i början av 

den nya scenen följt av ljudet från ett gråtande barn för att senare se den blivande 

lottovinnaren i en lång kö (0:14 – 0:18). Ljuden kommunicerar här hur tillståndet, om inte 

livet, var innan huvudpersonen vinner på Triss. Innan vinsten var livet fullt av måsten (så som 

att stå i kö till incheckningen) och vardagen var mer grå och medioker. Men i och med att den 

här scenen är en analepsis kommunicerar Svenska Spel till tittarna med hjälp av den 

humoristiska vändningen att vid ett köp av en Trisslott behöver livet inte vara fullt av köer, 

gråtande barn och avundsjuka. När han vinner blir tillvaron helt plötsligt till en fest där glad 

musik i upptempo spelas samtidigt som han har råd med saker som han inte tidigare kunde 

försvara ekonomiskt. Ljuden kommunicerar, tillsammans med bilden, således att livet innan 

Trissvinsten var grått och utan spänning. Sammantaget blir Svenska spels budskap att livet 

har en chans att bli en fest vid ett köp av en Trisslott. 

 

7.4 Den sista bildrutan  

 

I den sista rutan kommer slutklämmen på reklamen – Svenska Spels logga ihop med namnet 

”TRISS” följt av lottotypens slogan ”Plötsligt händer det”. Den här bildrutan ger möjlighet till 

en annan typ av analys, nämligen ren bildanalys då den kan ses som en stillbild i filmen 

(Figur 4). 
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(Figur 4) 

 

I bilden, som skulle kunna fungera som en egen annons, har vi olika textelement15. De första 

två textelementen är inramade i vad som ser ut som en påbörjad skrapning av en Trisslott16. 

Det första textelementet är det centrerade varumärket ”Triss” och dess slogan. Texten ”Triss” 

är det tydligaste i bilden då det är skrivet i svarta versaler med fet stil som, mot den gula 

bakgrunden och placeringen i centrum, blir framträdande i bilden. Under den fetstilade texten 

kommer varumärkets slogan, ”Plötsligt händer det”, som är utskrivet i ett mindre teckensnitt 

och utan fet stil. Precis till vänster om texten ”Triss” finner vi det andra textelementet, 

nämligen Svenska Spels bolagslogga som med sin inramning i inramningen symboliserar en 

man som sträcker upp armarna i en form av segergest. Loggans närhet till texten ”Triss” 

skapar en kohesion mellan sig och texten men på grund av sin egna inramning och skillnad till 

varumärket och dess slogan ses den som ett eget textelement.  

 

I det övre hörnet till vänster har vi ytterligare ett textelement. Texten är, likt det centrerade 

textelementet, inramat från resten av bakgrunden. Texten lyder ”Spela lagom!” och är skrivet 

                                                      
15 ”Enheter som tillsammans utgör texten” (Björkvall 2012, 24).  
16 Skrapfältet på ”lotten” är hela skärmen (TV’n, datorn, mobilen etc) och rimmar således med att man i 

verkligheten skrapar lotten på grund av den gula färgen som även en äkta Trisslott innehar.  
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i vita bokstäver med ett mindre teckensnitt än texterna som är i centrum av bilden. Texten är 

mot en något varmare ton av gul i jämförelse med den centrerade inramningen.  

 

Till sist har vi texten längst ner på bilden. Här får vi info om vilken ålder vi måste ha för att 

köpa lotten, att lotten är godkänd av en inspektion samt en stödlinje man kan ringa och en 

webbadress som kan besöka om man anser att man spelar för mycket. Texten är mycket liten 

och kamouflerar sig mot det vita och gråa i bakgrunden.  

 

Det finns många ställen att börja på för att se hur bilden skapar mening beroende på var 

objekten är placerade i bilden. Det här kallas för bildens komposition. Kompositionen är, 

enligt Leeuwen (2005, 198) placering och organisering av element på ett semiotiskt avgränsat 

område (ett papper, en skärm eller liknande) och är en inbyggd process eftersom den är 

baserad på människans sätt att vilja balansera saker. Kompositionen i en bild kan på sätt och 

vis jämföras med kompositionen i en låt; beroende på hur tonerna organiserar och vilka 

instrument som spelas när kan man således skapa olika känslor hos lyssnarna.  

 

I bildrutan (Bilaga 1) ser vi hur det ideala skiljer sig från det reala i bilden. Det ideala, som 

oftast sätts i den övre delen av bilden är ”the ’promise of the product’” (Kress och Leeuwen 

2006, 186). Här ser vi vad produkten kan göra för oss (plötsligt ge oss pengar) och den 

innehåller ingen information, regler eller villkor för produkten. Det är således det idealiserade 

som blir representerat som det viktigaste i bilden (Kress och Leeuwen 2006, 187). I den ideala 

delen av bilden ser vi Svenska Spels logga, speltypen (Triss) och dess slogan över ett gult 

skrapfält som fungerar som en inramning. Den gula färgen (som är karakteriserande för Triss) 

är lekfull och färgen kan, enligt Anna Wierzbickas (1996, 315) tankar i ”Semantics: primes 

and universals”, förknippas med solen som i sin tur förknippas med glädje; inte minst i 

Sverige. Det här är centrerat i bilden och framställs således som det viktigaste i bilden. I den 

det övre vänstra hörnet, som här är det marginaliserade ideala och givna får vi uppmaningen 

om att spela lagom mycket (Kress och Leeuwen 2006, 196). Här blir det en kohesion mellan 

det givna och reala eftersom vi får information om vad vi ska göra om vi inte har lytt 

uppmaningen om att ”spela lagom”. Den här kohesionen är svår att få syn på i och med att 

man ser ”Spela lagom!” och informationen i den reala delen av bilden tillsammans i enbart 

två sekunder av filmklippet. Det multimodala hjälper därtill med att dra fokus till den 

centrerade informationen eftersom vi både hör ljudet av skrapandet samtidigt som den 
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centrerade texten gör sig synlig allt eftersom den blir skrapad. Det händer således mycket i 

mitten och därför dras våra blickar till centreringen.  

 

Flyttar vi oss däremot längre ner i bilden visualiseras det reala. Det reala visualiserar ofta 

information om produkten, villkor, kontakt och webbadresser för att få mer information om 

varan som säljs; således mer eller mindre den informationstäta delen av bilden (Kress och 

Leeuwen 2006, 186). I den reala delen av bilden får vi ta del av en vit, mycket liten text med 

information om hur gamla vi måste vara för att spela, var spelet kommer ifrån, vem som har 

tillåtit att spelet bedrivs och vilka som ansvarar för dess tillsyn. Den sista raden ger 

information om telefonnummer och webbadress till den som tycker sig spela för mycket. Det 

reala och ideala är, med bakgrund mot det här, obalanserat i den här bilden. Vi har mycket av 

det ideala som väger tungt i bilden och även fast det reala i bilden innehåller 26 ord (nummer 

exkluderat) lyfts de sex orden i det ideala på grund av placeringen, typsnittet, och 

teckenstorleken.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att texten som är centrerad i bilden är, likt många 

andra reklambilder, det viktigaste. Kress och Leeuwen (2006, 196) menar att om en visuell 

komposition använder sig av centreringen som en viktig komponent är det ”the nucleus of the 

information to which all the other elements are in some sense subservient”. Texten runt 

omkring är således komplement till centreringen och dess information. Bilden talar om för oss 

vad vi som konsumenter ska köpa (centreringen), men att vi däremot ska köpa lagom mycket 

av varan (den givna, ideala marginaliseringen) och om vi har valt att inte följa rådet om att 

spela lagom finns informationen om vart vi ska vända oss för att få hjälp (reala). Svenska Spel 

ger i sin reklam således råd och information om spelandet och var man kan vända sig om man 

har tappat kontrollen, däremot är den marginaliserad, mycket liten, något kamouflerad och 

tillsammans med det multimodala händelserika förloppet i centreringen kan den vara svår att 

få syn på. 

 

8. Diskussion 

 

Jag har i föregående avsnitt utgått från att språk är socialt realiserat och applicerat det i en 

multimodal analys av de meningsbärande resurserna i en reklamfilm från det statligt ägda 

bolaget Svenska Spel. Med språk menas här inte bara det verbala, utan även semiotiska 
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resurser vi använder oss av i olika kommunikativa sammanhang. Syftet har varit att visa på 

hur Svenska Spel går till väga för att locka konsumenten att köpa lotter, en potentiell farlig 

vara eftersom den kan skapa bland annat ekonomiska och/eller sociala problem. Genom 

analysen av hur kläder, kroppsspråk och röstläge samt ljud används och samarbetar i 

reklamen har resultatet blivit att Svenska Spel huvudsakligen framställer Triss som en 

glädjefull, spännande och lekfull vara som kan skapa en lyckligare tillvaro. Det här har de 

gjort med hjälp av grova, humoristiska kontraster samtidigt som bolaget, genom sina råd att 

inte spela för mycket och tillhandahållning av kontaktinformation vid en överkonsumtion av 

spel, visat att den kan vara skadlig och konsumenterna bör vara försiktiga med den. 

Fortsättningsvis följer en mer ingående diskussion av det analyserade för att utröna hur 

resurserna har blivit nyttjade av reklamskaparna. 

 

Reklamskaparna använder sig i huvudsak av extrema kontraster i reklamfilmen för Triss. 

Kläderna är tydligt kontrasterande i de två scenerna, däremot inte hos protagonisten som har 

samma kläder på sig genom hela filmen. I flygplanet är samtliga klädda i en mycket formell 

klädstil. Det är enbart protagonisten som har på sig alldaglig klädsel i kabinen, något som, 

utöver kroppsspråket, drar till sig uppmärksamhet hos dem i mer formell klädsel. Klädseln är 

således malplacerad i förhållande till kontext, något som i det här fallet drar till sig negativ 

uppmärksamhet från businessklass-resenärerna (Barthes 1986, 252). Tittar vi däremot i 

reklamens analepsis är det inget udda med hans klädsel, istället är han klädd adekvat för 

ekonomiklassen, något som realiseras genom att alla i kön är klädda på ungefär liknande sätt.  

 

Även kroppsspråket är kontrasterande. Protagonistens kroppsspråk i flygplanet är, i 

jämförelse med sin omgivning, färgstarkt och överdrivet eftersom han tar sig friheten att 

distansera sig från sociala regler och normer gentemot kontexten, något som också drar till sig 

negativ uppmärksamhet (Leeuwen 2005, 93). När vi istället får ta del av reklamens analepsis 

ser vi en man som förhåller sig strikt till de sociala regler som kontexten kräver samtidigt som 

han hånar de som rör sig mot businessklassen i ett försök att släta över sin egna situation. 

 

Slutligen har även ljudet kontraster. I första sekvensen av reklamfilmen är det enda ljudet vi 

hör en glad, energigivande låt som speglar protagonistens humör. I den andra sekvensen hör 

vi istället barngråt, en notissignal från en högtalare som finns någonstans på flygplatsen och 

protagonistens bitterhet mot de som går mot businessklassmontern. Ljudet som semiotisk 

resurs speglar protagonistens humör som visar både hur han mådde innan och efter han vann 
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på lotten och vill förstärka känslan av hur vi kan känna vid ett köp av produkten (Leeuwen 

2005, 122).  

 

Reklamskaparna brukar humor i sitt försök att sälja produkten. Enligt Mral och Larsson 

(2004, 19) ”[…] målar alltid [reklamen], mer eller mindre indirekt, upp ett problem”. 

Problemet som målas upp i Svenska Spels reklam är bristen på pengar eftersom det, enligt 

Svenska Spel, håller tillbaka det som människor verkligen vill och kan göra. Enligt reklamen 

är man heller inte lika glad i livet om man inte har pengar, något som gör sig tydligt i 

kontrasteringarna. Svenska Spel målar upp problemet för att erbjuda sin lösning till 

konsumenten och lösningen består av ett köp av en Trisslott. Effektiv reklam ska synliggöra 

problem för att sedan ge svaret på hur man löser problemet och det här gör Svenska Spel med 

hjälp av humor17 (Mral och Larsson 2004, 19). Min tolkning här är att Svenska Spel vill lägga 

in ett komiskt inslag i vad många innerst inne verkligen vill här i livet, nämligen slippa livets 

tråkigheter. Det först nonchalanta hånet till de som åker i businessklass till att senare, med 

glädje, gå i dess breda kabin lyfter kommunikationen om av vad en Trisslott kan åstadkomma 

enligt Svenska Spel – nämligen skapa glädje genom pengar.  

 

Reklamens målgrupp, eller modelläsare som Anders Björkvall (2003, 24) benämner det i sin 

doktorsavhandling ”Svensk reklam och dess modelläsare” består av en viss social grupp, 

närmare bestämt ”[…] en grupp som är vidare än en specifik läsare men snävare än alla 

världens läsare”. Svenska Spels tänkta modelläsare, utifrån vad vi kan läsa av genom kläder, 

åldersgränser och vilken kö han står i på flygplatsen, är med bakgrund mot detta arbetar- och 

medelklassmedborgare, både män och kvinnor, som är över 18 år och drömmer om att vinna 

finansiell och social frihet. Modelläsaren förstår här att varan som säljs innebär en risk 

eftersom det är en lott, men att den vid eventuell vinst kan leda till ekonomisk frihet som i sin 

tur leder till ett allmänt friare liv och försöker på så sätt berätta att en satsning på lotten kan 

vara värt mycket. Reklamen lockar med ett fokus på att visa upp det ideala (vinsten, glädjen 

och friheten) och döljer vinststatistiken och riskerna men visar däremot kontaktinformation 

om man tycker sig befinnas i ett spelmissbruk. 

 

För att belysa verkligheten (eller det reala) i kontrast mot det ideala som framställs i reklamen 

kan man titta på baksidan av en Trisslott. Där visar Svenska Spel upp vinststatistiken som 

                                                      
17 Att flyga ses som en lyx för många i världen och problemet är ett I-landsproblem. Humorn kan således ses 

som nödvändig för att försvara problemet som reklamen målar upp. 
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kastar ljus på hur många av de 14 000 000 lotter som är vinstlotter. Enligt Trisslotten är det 

vinst på 49% av lotterna, däremot är en stor del av dessa småsummor som inte påverkar om 

man får råd att åka i businessklass eller inte (om man ska hänvisa till reklamens miljö och 

budskap). Således är det inte det här Svenska Spel syftar på när de säger att det ”plötsligt kan 

hända”. Tittar vi å andra sidan på de högre vinsterna klargörs det att 14 av de 14 miljoner 

lotterna innehåller högsta och andra vinsten på 2,765 miljoner respektive 1 miljon. Det är, 

med reklamen som referens, dessa vinster som Svenska spel syftar på när de använder sin 

slogan ”plötsligt händer det”. Då är frågan; kommer det någonsin hända? Av statistiken att 

döma; nej. Det är nämligen 0,0001% chans att lotten innehåller någon miljonvinst och att som 

konsument köpa en lott i hopp om att vinna är således långsökt. Chansen är så låg att man kan 

fråga sig om det är statistiskt försvarbart att påstå att det ”plötsligt händer” att man får en 

vinst så stor att man inte längre bryr sig om kostnader och sociala normer. Å andra sidan 

signalerar ”Plötsligt händer det” just att det är oväntat, men inte hur oväntat.  

 

Vidare ses två sinnesstämningar hos protagonisten i reklamen; den ena är total eufori medan 

den andra är bitterhet. Men vilka känslor vill Svenska Spel förmedla till oss tittare? Enligt 

Hedlund och Johannesson (2001, 150) ska ”[e]ffektiv reklam […] arbeta med människors 

känslor”. Reklamen som Svenska Spel förmedlar skapar, med hjälp av kontrasterna, känslan 

av att varan de säljer kan ge användaren frihet, både ekonomiskt (eftersom han nu har råd att 

flyga i businessklass istället för att stå i kö till ekonomiklassen) och socialt (eftersom han 

visar ett ovanligt beteende i kontexten i jämförelse när han följer sociala regler i 

ekonomiklassen). På grund av att protagonisten är klädd alldagligt och möjligtvis även tänker 

som många resenärer gör (att det är onödigt att lägga pengar på att flyga bekvämt) vill 

reklamen ge tittarna känslan att de också kan vinna och känna liknande glädje som han gör 

om de köper varan och således känna social och ekonomisk frihet, glädje samt tillfredställelse 

med tillvaron. Enligt Campbell och Jamieson (2000, 222) ska reklamen ”associat[e] […] 

products with desirable experiences”. Det här är något Svenska Spel gör när de visar upp en 

man i sådan eufori av att ha köpt och vunnit på Triss att han struntar i hur han beter sig då det 

kan förmodas att många skulle vilja uppleva det lottovinnaren upplever i den stunden.  

 

Svenska Spels slogan för Triss, ”Plötsligt händer det”, vill förmedla en känsla av hopp (att 

man faktiskt kan vinna en storvinst om man väljer att köpa en lott). Ulrika Eriksson och 

Sandra Sundbäck (2004, 42) förklarar i deras kapitel Ungdomar och tv-reklam, som finns i 

”Reklam och retorik”, att en slogans syfte är att fastna på minnet med hjälp av korta och enkla 
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meningar eller melodier för att få konsumenten att koppla en slogan till företaget som skapat 

den. Svenska Spels slogan är enkel att komma ihåg på grund av sin korta längd, något som 

Eriksson och Sundbäck (2004, 42) menar är en ingrediens till en bra slogan. Men den kopplar 

inte enbart tankarna till företaget – den ger även känslan av hopp. Enligt Campbell och 

Jamieson (2000, 219) används slogans som en beskrivning angående varför konsumenten ska 

köpa varan. Svenska Spels slogan till Trisslotten talar om för konsumenten att en lott med 

vinst kan finnas var som helst och dyka upp när som helst. Den uttrycker indirekt att man ska 

fortsätta spela på grund av att inte missa chansen till ett lyckligare liv, även om man har 

förlorat flertalet gånger. Det är således inte enbart hopp som uttrycks, det är även känslan av 

spänning i och med att vinsten kan vara rakt framför ögonen på konsumenten. Det blir här 

något problematiskt eftersom den ständiga känslan av att gå miste om en storvinst kan göra 

sig märkbar. I diagnosboken för psykiska sjukdomar, ”Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders skriven av American Psychiatric Association (2013, 587), beskrivs det att 

”[m]ost individuals who develop a gambling disorder evidence a pattern of gambling that 

gradually increases in both frequency and amount of wagering”. Ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot reklamen klargör att spänningen som skapas hos konsumenten med anledning av att 

en lott potentiellt skulle kunna ha en vinst skapar problematik. Det här på grund av Svenska 

Spels brist på information om vinststatistik samtidigt som de tycker att man ska ”spela lagom” 

på samma gång som reklamen bjuder in tittaren till en värld av lyx och glädje med hjälp av 

musik, färg, överdrivna beteenden och övertramp på sociala normer för att få konsumenten att 

känna att det ”plötsligt kan hända” honom/henne också. Triss är således kopplad till en känsla 

av potentiell eufori, något som klargörs i deras slogan ”Plötsligt händer det”. 

 

Svenska Spel åskådliggör inte några risker med att spela utan deras råd att ”spela lagom” 

verkar snarare kopplas samman med vetskapen att om man spelar för mycket kan det få 

konsekvenser eftersom vi inte får någon information om varför man bör spela lagom eller hur 

mycket som faktiskt är ”lagom” om man väljer att spela. Spel innebär att man riskerar något 

av värde i hopp om att vinna mer än vad man satsade från början (American Psychiatric 

Association 2013, 586). Man vet således (oftast) om att när man spelar för någonting kan det 

förloras. Med reklamens glada färg, musik och humör kopplas lotten till något sunt och roligt 

utan att beskriva vilka effekter det kan medföra18. Norman Fairclough (2001, 170) belyser i 

sin bok ”Language and Power” hur reklam, anspelar på ideologier för att skapa en image för 

                                                      
18 Jämför med Systembolaget som ofta investerar i kampanjer för att stoppa langning, minska risken för 

överkonsumtion etc.  
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produkten som det görs reklam för. Det här görs i hög grad i reklam för spelprodukter som 

innebär en risk för konsumenten. Det är med bakgrund mot detta som det krävs kunskap om 

hur man kan ha ett kritiskt förhållningssätt mot reklamen i media, speciellt inom TV-reklam 

som når en enorm publik med olika åldrar, kön och intressen. 

 

Utifrån min analys av de valda semiotiska resurserna ses flera olika intressanta nyttjanden av 

semiotiska resurser som Svenska Spel har använt för att nå sitt mål med reklamen. Till att 

börja med har de använt kläder på ett sätt som ska skapa en kontrast mellan de två olika 

grupperna som finns i reklamen; de som åker i ekonomiklass och de som åker i businessklass. 

När protagonisten befinner sig i businessklassen får han många blickar av det negativa slaget, 

men sticker inte ut ur mängden när han står i kön till ekonomiklassen. Han är således 

normativt klädd för ekonomiklassen, något som reklamskaparna har gjort för att visa på att 1) 

man kan få råd att åka i businessklass om man köper en lott, och 2) när man väl vinner händer 

det så plötsligt att man inte har tid att byta om även om man skulle vilja. 

 

Även kroppsspråket och röstläget används för att visa kontraster, men istället för att skilja på 

grupper används egenskaperna för att visa på de vitt skilda sinnesstämningar som 

protagonisten upplever. Innan protagonisten vann var han bitter, hånande och missunnsam 

mot de som skulle åka businessklass i vad som kan antas vara ett försök att må bättre genom 

att se ner på andra. När han däremot vinner går han i kabinen med ett stort leende på läpparna 

och är mycket nöjd. Kontrasterna i sinnesstämningen kan här tolkas som att han, innan 

vinstlotten skrapades, var avundsjuk på de som åkte i businessklass och önskar att han också 

kunde göra det (han erkänner det varken verbalt eller för sig själv utan trycker istället ner 

människorna som går mot den bekvämare klassen i andra delen av reklamen). När han väl 

vinner på lotten tar han tillfället i akt att göra det han känner för, något som konnoterar frihet i 

den här situationen. Svenska Spel försöker således spegla att önskningar har en chans att gå i 

uppfyllelse och man inte längre behöver vara missunnsam vid ett köp av en lott.  

 

Vidare låter Svenska Spel ljudet amplifiera sinnesstämningarna i reklamen. Det gör sig tydligt 

när, i reklamens början, protagonisten har sitt lyckorus som speglas i musiken. Den stigande 

tonhöjden stiger i takt med protagonistens humör för att vid klimax plötsligt avbrytas av ett 

tickande ljud som symboliserar att vi rör oss i tiden. Det abrupta slutet av musiken, följt av 

den tickande klockan för att sedan landa i en märkbart tråkigare stämning, skapar känslan av 

hur det är att vinna och köpa sig frihet kontra att tvunget stå i en kö med gråtande barn. 
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Leeuwen (2005, 122) beskriver kraften som musik kan ha, och den upplevs tydligt i Svenska 

Spels reklam. De hade kunnat använda annan typ av musik och ljud för att få en annan känsla, 

men låten som spelas nu amplifierar att man kan bli lika glad som protagonisten och fylla 

sinnesstämningen med glad musik istället för att vara tvungen att göra alla måsten i livet (så 

som att stå i kö). 

 

Vid den sista bildrutan som sammanfattar reklamen blir det tydligt att sambandet mellan att 

köpa lotter och att spela lagom är obalanserat på grund av placeringen och storleken av de 

olika textelementen. Det är oftast så det ser ut i reklamer som vill ha så mycket fokus som 

möjligt på objektet som det görs reklam för. Däremot är Svenska Spels reklam med sina glada 

färger, humoristiska inslag och grova skillnader på humör före och efter en vinst inbjudande 

till spelverksamhet. Eftersom det är ett statligt bolag är det enligt lag tvungna att tillföra 

information vid spelproblem i reklamen, men det här är mycket marginaliserat. Det som syns 

någorlunda tydligt i relation till centreringen är den marginaliserade texten i det övre vänstra 

hörnet.  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån en multimodal analys av hur de semiotiska resurser 

fungerar se att meningsskapandet konstrueras bland annat med hjälp av lekfullheten som 

Svenska Spel anspelar på med hjälp av kontrasterna, något som är tydligt i samtliga av de 

resurser jag har valt att analysera. Med hjälp av kontrasterna i resurserna, humorn och 

spänningen i att kunna vinna mycket pengar framställs Triss som en lekfull produkt som är 

ofarlig att bruka. I analysen av den sista bildrutan framgår det däremot att Svenska Spel är 

medvetna om att produkten kan skapa problem och delger därför kontaktinformation till en 

stödlinje om man upplever att man har ett osunt förhållningssätt till spel (om än 

marginaliserat) och uppmanar även tittarna att spela ”lagom mycket”.  

 

8.1 Metoddiskussion 
 

Frågan är om vi kan dela upp en bild, eller i det här fallet, film i olika komponenter. David 

Machin (2009, 186) tar i sitt kapitel Multimodality and Theories of the Visual upp att man kan 

jämföra det med en tavla – vi tittar på vad helheten har för meningsskapande, inte detaljerna. 

Det är likadant i film, det är helheten som skapar betydelse. Detaljerna utgör å andra sidan 

helheten och utan dem finns således ingen helhet. I bild och film argumenterar jag däremot 

för att bryta upp modaliteten i delar för att på så vis utröna hur resurserna arbetar, både var för 



Adrian Carlzon  Örebro universitet 
HumUS  HT 2017 

 35 

sig och i samarbete, för att skapa mening. Att enbart titta på helheten kan lätt bli förvirrande 

och överväldigande. Genom att analysera de olika komponenterna får man dels en bättre 

överblick av helheten samtidigt som man får en ökad förståelse för hur olika komponenter 

skapar mening i mediet. Jag håller med Williamson (1978, 167) när hon i sin bok, ”Decoding 

Advertisements: Ideology and Meaning in Advertisements”, menar att kontexten av de 

semiotiska resurserna alltid återkommer, oavsett hur mycket vi talar om vad som finns i 

reklamen. Som jag belyst tidigare betyder saker olika beroende på kontext och bara för att 

någonting, låt oss säga en färg, betyder något i en reklam betyder den inte samma sak i en 

annan. Därför är det nyttigt att dela upp materialet man ska analysera för att se vad resurserna 

egentligen betyder och hur de samarbetar med övriga resurser.   

 

8.2 Det pedagogiska värdet  

 

Det finns olika anledningar till att använda sig av multimodal analys i klassrummet, inte bara i 

stillbildsannonser och liknande, utan även i film. Williamson (2002, 17) belyser värdet i att ha 

kunskap i multimodal analys där hon menar att ”[w]e can only understand what 

advertisements mean by finding out how they mean, and analysing the way in which they 

work”. Man kan likna det här vid vikten av att kunna ett språks grammatik; vi lär oss prata ju 

mer vi exponerar oss för språket och det kan ibland tyckas att man inte behöver kunskap om 

grammatiken, men för att ha full kontroll över sitt språk bör man ha grammatisk kunskap om 

det. Liknande är det således i reklamens värld, för att få kontroll att göra våra egna beslut och 

förhålla oss kritisk till den krävs det att vi vet hur reklamen försöker säga något till oss. Det 

här är nödvändigtvis inte enbart kopplat till reklam i sin snäva bemärkelse, utan det kan 

appliceras i exempelvis politiska valkampanjer eller fakta som sprids via sociala medier som 

försöker sälja oss en idé, ett fält där källkritik är oerhört viktigt. En multimodal analys av 

reklam är därför ett utmärkt material att använda för att utveckla källkritik och belysa olika 

sorters perspektiv i dagens mediala landskap. inte minst materialet av reklamfilm jag i den här 

uppsatsen har analyserat. Den analyserade reklamfilmen är väldigt bra ur ett pedagogiskt syfte 

eftersom det finns mycket att titta på. Till exempel kan man låta elever lära sig se från olika 

perspektiv och på så sätt utröna vad agendan med reklamen är och hur den förhåller sig 

gentemot verkligheten för att på så sätt öka sin kunskap och sitt kritiska förhållningssätt 

gentemot, inte bara stillbilder, utan även reklamfilm.  
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Dagens flöde i media går i rasande takt och det är viktigt att vi som lärare skapar medborgare 

som har kunskapen att orientera sig i det. I LGY11 (2011, 7) fastställs det att ”[e]leverna ska 

[…] kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt”. Det här är således något som eleverna ska förberedas inför och genom att 

som lärare använda autentiskt material19 i sin undervisning får eleverna chansen att få ett 

smakprov av hur den ”riktiga världen”, världen utanför skolans väggar, ser ut och hur man 

kan förhålla sig till den då det inte alltid är lätt att skilja fakta från fiktion (Literacy GAINS 

2009, 2). I enlighet med Skolverket (2011, 7) ska ”[e]leverna […] träna sig att tänka kritiskt, 

att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. Genom 

multimodal analys av reklam får eleverna tränas att se från olika perspektiv och fråga sig vad 

agendan med reklamen är och hur den försöker uppnå den. Det här är något som framhävs i 

svenskämnets syfte där det slås fast att undervisningen ”[…] ska utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 161). Att man här väljer autentiskt 

material i undervisningen ökar tillämpningen av materialet hos eleverna. Enligt McGrath 

(105) ger en applicering av autentiskt material i klassrummet en meningsfullhet hos eleverna 

som i sin tur leder till motivation. Eleverna får således öva i en kontrollerad miljö och ju mer 

autentisk materialet är desto mer förbereds de för verkligheten (McGrath, 105). Som lärare 

skulle man exempelvis kunna låta eleverna jämföra hur den analyserade reklamfilmen visar 

upp det idealiserade i kontrast mot det reala (något jag tog upp i diskussionsavsnittet). Det ger 

eleverna en chans att träna sig att tänka kritiskt och granska fakta, något som är skolans 

uppdrag att eleverna ska lära sig (Skolverket 2011, 7).  

 

I LGY 11 står det ingenting om hur man som lärare ska förhålla sig till multimodala texter. 

Potentiella tolkningar om vad som skulle kunna syfta på multimodala texter skulle kunna 

vara, till exempel, ”[…] eleverna utvecklar sin förmåga att […] läsa och arbeta med texter, 

både skönlitteratur och andra typer av texter” (Skolverket, 161), där ”andra typer av texter” 

täcker området för multimodala texter. Däremot, för att öka förståelsen för hur man ska läsa 

kursplanen, finns kommentarer för svenskämnet där det är skrivet att ”[i] ämnesplanen 

används begreppet text primärt för skrivna texter, men även multimediala texter innefattas, 

dvs. texter som kombinerar till exempel skriven text, bild och ljud” (Skolverket 2017, 

                                                      
19 ”Authentic” materials are usually defined as those which have been produced for purpose other than to teach 

language” (Nunan 1988 citerad i McGrath 104). Autentiskt material är med bakgrund mot detta material så som 

nyhetstidningar, Tv-reklam, politiska tal och andra aktiviteter där språk används som inte är skapta för 

undervisningssammanhang.  
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kommentarer). Det är således inte bara befogat, utan nödvändigt att undersöka multimodala 

texter och dess olika syften i undervisningen för att stärka kunskaperna om multimodalitet hos 

eleven.  

 

Vidare blir det även en ökad förståelse, inte bara över hur semiotiska resurser kan arbeta för 

att uppnå någonting, men även en ökad förståelse av sig själv som individ vid en analys av en 

reklam, speciellt filmreklam, där vi kan analysera skiftande sinnesstämningar, handling, 

reaktioner och liknande. Eftersom reklam ofta anspelar på känslor blir det ett sorts 

metareflekterande av eleven då denne även reflekterar över hur hen känner och funderar hur 

reklamen påverkar denne för att sedan gå djupare och analysera varför reklamen skapar dessa 

känslor med hjälp av dess semiotiska resurser. Analyser av multimodala texter är därför 

värdefullt att använda, dels för att öka den källkritiska förmågan samt förstå hur reklamen i 

dagens samhälle fungerar samt att ge eleven tillfälle att lära känna sig själv som individ 

genom analysen av varför reklam påverkar som den gör – kort sagt utvecklar den en 

multimodal litteracitet (Danielsson 2013, 174). I takt med att många av dagens elever nu har 

en egen dator att arbeta med öppnas det nya möjligheter för analys av film vilket kan erbjuda 

nya undervisningsmetoder för läraren och även utveckla kunskaper hos eleven. Analys av 

reklam skapar således en möjlighet för eleven att träna på att se saker från olika perspektiv 

som i sin tur leder till ett kritiskt förhållningssätt gentemot, inte bara massmedian, utan även 

rasism, extremism och homofobi; något som är viktigt för det demokratiska samhälle vi idag 

lever i. 

 

10.  Framtida forskning  
 

Multimodaliteten rör sig ständigt då vi får nya sätt att skapa mening genom och det här leder 

till ett större utbud av semiotiska resurser. I den här uppsatsen studerades film med hjälp av 

analysmetoder gjorda primärt för stillbild. För framtida forskning kan det därför vara av 

intresse att vidare undersöka hur semiotiska resurser fungerar i film på ett djupare plan för att 

få ytterligare förståelse för hur, för att anspela på Kress och Leeuwen (2006, 1), ”filmens 

grammatik” är strukturerad och hur den påverkar tittarna. Det vore även intresseväckande att 

se en empirisk studie av hur det ser ut med multimodalitetsdidaktik i klassrummet för att få en 

orientering av hur multimodalitet och semiotiska resurser lärs ut och även hur det eventuellt 

skulle kunna göras bättre.  
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Ytterligare ett intressant ämnesområde för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka 

andra bolag som säljer potentiellt skadliga varor för att se hur de förhåller sig i frågan om sälj 

kontra förebyggande. Exempel på bolag kan vara spelbolag som inte är svenskt ägda eller 

Systembolaget. En sådan studie vore intressant eftersom det blottlägger hur språket och 

meningsskapande resurser ser ut i de domänerna och på så vis öka medvetenheten ytterligare 

hos tittarna angående potentiellt skadliga varor. 
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11.1 Figurer 

 

(Figur 1) Protagonistens kläder som kontrasteras starkt mot resterande individer. 

 

 

(Figur 2) Skillnader i klädsel och längd på kö mellan ekonomi- och businessklass. 

 



Adrian Carlzon  Örebro universitet 
HumUS  HT 2017 

 43 

(Figur 3) Dömande blickar från två av passagerarna när de tittar på protagonisten.  

 

 

(Figur 4) Den sista bildrutan i Svenska Spels Trissreklam.  

 


