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Abstract 

Jerry Eriksson: Spela måttfullt: En multimodal genreanalys av nätcasinons lockelser. Svenska 

Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 

2019. Örebro Universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Reklam är idag en självklar del i samhället och med teknologin som idag finns har den 

digitala marknadsföringen tagit en allt större plats. Ett område inom reklam som under de 

senaste åren ökat kraftigt är spelreklam. Under 2019 har även en ny spellag trätt i kraft vars 

avsikt är att bidra med restriktioner rörande hur spelreklam får genomföras och utformas 

(Spellagen, 2018:1138). Spelmissbruk har i dagens samhälle även fått en större 

uppmärksamhet än tidigare och sedan den 1 januari 2018 har personer med spelproblem 

samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem och trots en 

befintlig 18-årsgräns förekommer spelande om pengar hos ungdomar. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur spelbolagen utformar sin reklam för att locka intresse och sälja sin 

produkt i form av spelande på deras nätcasinon. Detta genom att undersöka hur spelbolagen 

använder sig av olika narrativa genrer samt semiotiska resurser men även hur klippens 

semiotiska utformning förhåller sig mot kraven den nya Spellagen (2018:1138) infört rörande 

en måttfull marknadsföring. För att besvara studiens frågeställningar utförs en multimodal 

genreanalys med verktyg avsedda för undersökning av reklamklipp utifrån Ledin och Machin 

(2018). Studien har sociosemiotisk samt multimodalisk utgångspunkt men utgår även ifrån 

genrebegreppet. Utöver analysen av reklamfilmerna diskuteras även studien ur ett 

ämnesdidaktiskt och samhälleligt perspektiv utifrån LGY11 (Skolverket, 2011). Studiens 

resultat visar att spelbolagen använder sig av narrativa genrer och semiotiska resurser på olika 

sätt för att locka mottagaren till spel på deras nätcasinon. Detta genom användning av humor, 

upprepningar samt projektioner. Eftersom reklamklippen har liknande mål och budskap då 

samtliga avser att sälja en produkt återfinns även vissa likheter mellan reklamfilmerna. 

Resultatet visar även på väldigt lika förhållningssätt till en måttfull marknadsföring i den 

semiotiska utformningen mellan klippen. Den information som enligt lag måste finnas med 

återfinns i klippen men det är i bakgrund till andra meddelanden som i bild är visuellt 

framskjutet. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

I dagens samhälle stöter vi i stor utsträckning på reklam i olika format och på olika 

plattformar i vår vardag. Det kan ske på tv, våra flöden på sociala medier, i busshållplatsen 

eller på tågperrongen för att nämna några. Ett område inom reklam som under de senaste åren 

haft en stor tillväxt är spelreklam. Spelinspektionen (2019), tidigare känd som 

Lotteriinspektionen visar på en kraftig ökning rörande investeringar i spelreklam under de 

senaste åren. Under 2018 uppgick investeringarna i spelreklam till 7,4 miljarder kronor vilket 

motsvarar en ökning på 35 procent från 2017 och en ökning på hela 95 procent från 2016. 

Investeringarna har således nästintill fördubblats under en tvåårsperiod. Runt hälften av dessa 

investeringar gick till reklam för nätcasinon. Den 1 januari 2019 fick Sverige även en ny 

spellag i ett steg för att skaffa en tydligare kontroll över spelandet om pengar och dess reklam 

genom olika krav på licenser och vad som benämns som en ”måttfull marknadsföring”. Trots 

en hoppfullhet om en minskad mängd spelreklam har man snarare sett en ökning. Detta då 

spelmarknaden avreglerades och utländska spelbolag fick chansen att ta plats på den svenska 

marknaden men med kravet att följa den svenska Spellagen (2018:1138) till skillnad från 

tidigare. Sedan två år tillbaka ser vi alltså nya kommunikativa villkor för spelandet i Sverige 

och mot bakgrund av detta undersöker denna uppsats hur spelreklam strategiskt arbetar för att 

locka konsumenter till sina nätcasinon. 

  

Under de senaste åren har även spelmissbruk som samhällsproblem fått mer uppmärksamhet. 

I en artikel från Folkhälsomyndigheten (2017) framgår det att problem med spel om pengar 

från och med den 1 januari 2018 kommer ingå i socialtjänstlagen samt hälso- och 

sjukvårdslagen. Personer med spelproblem har idag därmed samma rätt till hjälp och stöd som 

personer med alkohol- eller drogproblem. Till följd av dessa restriktioner rörande spelreklam 

har även en utredning inletts rörande hur konsumenterna utsätts för en fortsatt aggressiv 

spelreklam (Finansdepartementet, 2019). En utredning som är tänkt att föreslå ytterligare 

begränsningar rörande spelreklam vad gäller såväl omfattning som innehåll. I denna utredning 

är ett av uppdragen att undersöka om en särskild måttfullhet mer likt reklam för alkohol kan 

komma att bli aktuellt.  

 

Åldersgränsen för att spela om pengar i Sverige är på 18 år. I Folkhälsomyndighetens (2016) 

faktablad kan vi läsa att trots denna restriktion rörande åldersgränsen som gäller för spelande 

om pengar att 20 procent av ungdomar i åldrarna 16–17 år spelat har om pengar. Tre procent 
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av dessa uppgav även att de spelade regelbundet, dvs. minst varje månad. Trots den nya 

Spellagen (2018:1138) och striktare restriktioner kan vi se ett på många sätt osunt förhållande 

mellan samhällets invånare och ett spelande om pengar. Detta när spel om pengar även sker i 

yngre åldrar än vad som ska vara möjligt och tillåtet. Utifrån detta är uppsatsen även av 

ämnesdidaktiskt intresse. Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen inom svenskämnet 

nämligen leda till att eleverna lär sig att kritiskt granska information från olika källor, olika 

stilistiska drag inom olika medier samt inneha kunskaper om en grundläggande källkritik 

(Skolverket, 2011, s. 161–162). Spelreklam är idag ett område i behov av ett kritiskt 

granskande öga. Vi är i dagens samhälle nästintill konstant uppkopplade eller har tillgång till 

den digitala världen. Informationen är mer lättillgänglig än någonsin och förmågan att 

behärska konkreta verktyg för att analysera och kritiskt förhålla sig till marknadsföring är idag 

något svensklärare har behov av att undervisa sina elever i. Detta går att koppla till 

Skolverkets (2011) styrdokument för ämnet svenska 1 i form av att kunna analysera och 

kritiskt granska information inom olika medier (Skolverket, 2011, s. 162). Detta är något 

denna studie är tänkt att bidra med dels genom att exemplifiera hur det kan se ut i praktiken, 

dels genom att försöka ge förslag till hur det kan tänkas implementeras i undervisningen och 

för läraryrket. 

 

Den digitalisering som idag återfinns i samhället är något som skapar större möjligheter för en 

breddad marknadsföring för spelbolagen. Reklamannonserna kan idag ses såväl fysiskt som 

elektroniskt och finns ständigt där för att fånga mottagarens uppmärksamhet och skapa ett 

intresse. Reklamen för nätcasinon är som tidigare nämnts den reklam som ökat mest. Det är 

även den elektroniska reklamen i form av reklamfilmer på internet som stått för den största 

ökningen (Wallin 2019). Studien utgår ifrån sociosemiotiska och diskursanalytiska perspektiv 

för att söka svar på hur nätcasinon lockar och försöker påverka mottagare till spelande. Detta 

genom att undersöka reklamfilmernas narrativa utformningar och uppbyggnad.  

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Detta stycke avser att ge en överblick över hur kommande uppsats är strukturerad. Härnäst 

presenteras studiens syfte och frågeställningar. Efter detta följer ett stycke innefattande en 

bakgrund som avser att kontextualisera studiens relevans i dagens samhälle. I det 

nästkommande stycket redovisas tidigare forskning som är av intresse för aktuell studie innan 

efterföljande stycke presenterar materialet i form av hur det valts ut samt en sammanfattning 
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av aktuellt material. Efterföljande stycke presenterar de teoretiska ramar studien anknyter till 

och hur dessa blir relevanta för studien innan den metod som valts för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar presenteras. Därefter presentas analysen och dess resultat.  

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser innan en avslutande diskussion kring metod, 

material och resultat tar vid.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av resonemanget ovan syftar denna uppsats till att undersöka hur spelbolag 

utformar sin reklam för att locka intresse och sälja sin produkt. Uppsatsen syftar även till att 

försöka diskutera hur detta utformande förhåller sig mot det krav rörande måttfull 

marknadsföring som reklamen måste följa. För att undersöka detta kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

• Vilka olika genrer och semiotiska resurser använder sig spelbolagen av i sina 

reklamfilmer för att sälja sin produkt? 

• Hur förhåller sig reklamfilmernas semiotiska utformning till kraven på måttfull 

marknadsföring? 

• Vilken relevans har en multimodal genreanalys i svenskundervisningen? 

 

 

3. Bakgrund 

Utifrån Spellagen (2018:1138) ska marknadsföring för spel om pengar vara måttfull och den 

får heller inte riktas direkt till personer under 18 år eller personer som aktivt stängt av sig 

själva från spel om pengar. Det är två direkta riktlinjer som enligt lag måste följas vid 

marknadsföring av detta slag. Ställer man det i jämförelse med Alkohollagen (2010:1622) 

som även den reglerar reklam men för alkoholhaltiga drycker återfinns samma reglering kring 

att en särskild måttfullhet ska iakttas. Reklamen får heller inte vara påträngande, uppsökande 

eller uppmanande till bruk av alkohol. Det återfinns i båda lagarna åldersregleringar i form av 

att marknadsföring för alkoholhaltiga drycker ej får riktas till eller skildra barn och ungdomar 

som ej fyllt 25 år. Det finns också restriktioner kring hur mycket av produkten som får 

återgivas i form exempelvis enstaka förpackningar. Det finns tydligare riktlinjer för hur 
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alkohol får marknadsföras men samma tydlighet finns hittills inte rörande marknadsföring för 

spel om pengar. En viss måttfullhet är således mer problematiskt att klassa rörande 

marknadsföring för spel om pengar än för alkohol.  

 

Trots dessa lagar och restriktioner finns det problematik kring området och ungdomar som 

enligt lag egentligen inte får spela om pengar uppger att det ändå förekommer. Utifrån 

Folkhälsomyndighetens (2016) faktablad ser vi att det förekommer exempelvis genom 

avsaknaden av en fråga om ålder, en lögn om åldern eller genom användandet av en annan 

persons spelkonto. Genom den ökade marknadsföringen för nätcasinon under de två senaste 

åren finns här ett nytt område av intresse för forskning men även för svensklärare i form av 

möjligheten att bidra med verktyg och kunskap till sina elever för att kritiskt kunna granska 

denna reklam. Detta då det hittills heller inte finns några klara riktlinjer kring vart gränsen för 

en måttfull marknadsföring för spel om pengar går. Utifrån Skolverkets (2011) värdegrund 

ska eleverna kunna: ”orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt (S. 7)”. Detta förebyggande arbete är något som skulle kunna kopplas 

till skolan och specifikt undervisningen inom svenskämnet som idag blir relevant sett till hur 

läget kring marknadsföringen för spelreklam ser ut. Skolverket (2011) skriver om hur 

undervisningen ska bidra till kunskaper kring detta men betonar även vikten av ett 

grundläggande källkritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011, s. 162). Det finns här utrymme 

för att skapa förutsättningar att bidra med en ökad kunskap och förståelse kring denna 

växande digitala marknadsföring. 

 

 

4. Tidigare forskning 

Denna del presenterar en översiktlig bakgrund rörande forskningsområdet. Avsnittet syftar till 

att ge en överblick av tidigare forskning kring reklam generellt samt spelreklam mer specifikt 

och tar även upp relevanta studier rörande spelreklam.  

 

Einar Korpus (2008) framlägger i sin avhandling Reklamiska – Guldäggsannonser 1975–2007 

två olika huvudsyften. Ett i form av att undersöka vad det är som utmärker annonser språkligt 

och uppbyggnadsmässigt samt ett andra i form av att söka förklaringar till varför annonser har 

dessa kännetecken (Korpus, 2008, s.15). Annonsens form och funktion är vad som står i 

fokus. I Korpus (2008) avhandling erbjuds en presentation av hur reklamer har utvecklats 
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över tid, från 1800-talet fram till nutid. Annonser och reklam är något som vanligtvis kan 

identifieras utan problem och blir läst med ett övertalande syfte som vi lärt oss att känna igen. 

Enligt Korpus (2008) är reklam idag: ”en verksamhet som utvecklar ett eget genresystem, en 

egen diskurs och en egen terminologi (S. 39)”. Reklamen som genre motiveras i form av dess 

uppenbara övertalande syftet. Det finns en produkt eller vara som sändaren vill sälja till 

mottagaren. I sin avhandling finner Korpus (2008) hur reklamen använder sig av etablerade 

metoder i form av intimisering och humor. Intimiseringen sker ofta genom att reklamen 

använder sig av ett ”avsändar-vi” och ett ”mottagar-du”. Ett tilltal och knep som detta ger ett 

mer privat språk i samtalet snarare än ett formellt språk.  

 

Anders Björkvall (2003) riktar i sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare fokus 

mot vilka det är som utgör de förväntade läsarna av olika reklamer. Begreppet 

”konsumentkultur” framkommer och innefattar tankar om såväl en rationell och individuell 

konsument i en kollektiv kultur. I Björkvalls (2003) begrepp innefattas såväl grundläggande 

ekonomiska antaganden om rationalitet som antaganden om en social och betydelseskapande 

kultur. En central komponent i konsumentkulturen är just reklamen (Björkvall, 2003, s. 10). 

Med begreppet modelläsare är det inte rakt av den som faktiskt läser texten, något som 

Björkvall (2003) kallar för den empiriska läsaren, utan snarare en bild av läsaren som 

skaparen av texten skapar och som för den empiriska läsaren att identifiera sig med 

(Björkvall, 2003, s. 25–26). Modelläsaren kan utifrån Björkvall (2003) uppfattas som ”ett 

resultat och strategier i texten som en syntes av olika semiotiska konstruktioner i texten (S. 

27)”. Detta kan exempelvis synas i form av direkta läsartilltal eller hur marknadsföring och 

reklam kan byggas upp för mottagaren att ”vara en del” av händelserna (Björkvall, 2003, s. 

27). Något som idag kan synas i ett flertal spelreklamer. 

 

Forskaren Per Binde har forskat kring ämnet rörande spel om pengar sedan 2001. Binde 

(2005) beskriver i Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan svensk spelreklams 

historia och hur marknadsföringen av spel i Sverige gått från att bestå av en liten skylt som 

upplyste om att en butik eller kiosk var ett spelombud. I slutet av 1960-talet började Tipstjänst 

sända ut reklammaterial till sina ombud, främst i form av affischer med upplysningar och 

förändringar i spelen. Under 1970-talet ökade denna marknadsföring succesivt och det tillkom 

även reklam i tidningar och andra medier. Lotto var en spelform som introducerades år 1980 

och det skedde med en reklamkampanj som var enorm i förhållande till tidigare nämnda 

satsningar. Det är också starten på en ny fas av marknadsföring för spel i Sverige. Binde 
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(2005) pekar även ut hur tillkomsten av reklamfinansierade tv-kanaler under slutet av 1980-

talet och början av 1990-talet skapade nya förutsättningar för marknadsföringen (Binde, 2005, 

s. 24). Tv-reklamen var olik den tidigare typiskt informerande affischreklamen och anspelade 

snarare på människors känslor och fantasier i form av påminnelser av kommande jackpots 

eller kommande spelomgång. I Bindes (2005) text sker också en grov indelning av 

spelreklamen fram till dess i form av utbudsreklam och profilreklam (Binde, 2005, s. 25). 

Utbudsreklamen upplyser om aktuella erbjudanden och spel, exempelvis i form av en 

kommande jackpot eller ett nytt sorts spel. Profilreklamen bygger snarare en image kring en 

viss produkt och strävar efter att bygga upp en kundlojalitet och locka nya kategorier av 

spelare. Ett tydligt exempel på detta kan vi se i spelformen Stryktipset hos Svenska Spel som 

introducerades i sin första form redan år 1934. 

 

I en australiensisk studie undersöker Thomas, Lewis och Westberg (2012) hur deltagare i 

form av spelare med olika spelbeteenden och spelmönster svarar på aspekter rörande risker 

och problem spel kan innefatta. Detta med hjälp av en socialkonstruktionistisk ansats  

för att undersöka hur möjliga problem och uppmuntringar till att söka hjälp upplevs. 

Nyckelresultat från studien visar på att deltagarna upplevde att reklamen starkt lutade åt att 

det var individens egna ansvar att ta ett personligt ansvar för sitt spelbeteende och riktades 

främst mot individer med större problem i sitt spelande. Utöver detta uppger deltagarna en 

upplevelse av svårigheter för informationen kring spelproblemen och aktuell hjälp att ”bryta 

genom” den överväldigande informationen och indikationerna rörande fördelarna och det 

positiva spelandet medförde. Vissa deltagare beskrev även att den tydliga indikationen 

rörande det personliga ansvaret att söka hjälp även förhindrade just detta. 

 

I ytterligare en australiensisk studie undersöks föräldrars och ungdomars (14–18 år gamla) 

attityd och spelbeteenden under intervjuer (Pitt, Thomas och Bestman, 2016). Dessa 

intervjuer genomförs inledningsvis enskilt och sedan med föräldrar och ungdomar 

tillsammans. Studiens resultat indikerar att sportsändningar ofta används som plattformar för 

spelreklam och ungdomarna i studien upplever en ökande uppmärksamhet kring förhållandet 

mellan spel och sport. Detta trots att spelbolagen inte avser att specifikt rikta sig mot 

ungdomar. Spel om pengar är även något som framställs och upplevs som något som alltid är 

tillgängligt och enkelt att ägna sig åt. Marknadsföringens påverkan leder även till att spelandet 

blir en del av sportdiskursen och narrativet kring sportsändningen. 
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5. Material  

Denna del av uppsatsen presenterar och redogör urvalet av det material som studien 

analyserar. Studien innefattar reklamfilmer från tre olika spelbolag bestående av Cherry AB, 

Kindred group samt Global Gaming. Dessa tre spelbolag utgör tre av de fyra spelbolag som 

investerat mest pengar i sin reklam under det första kvartalet av 2019 enligt en mätning från 

Sifo (Naess, 2019). Det statligt ägda bolaget Svenska Spel innehar tredjeplatsen på denna lista 

men har sedan april 2019 dragit all sin reklam för nätcasinon (Hofbauer, 2019). Därav är det 

inte relevant att innefatta Svenska Spel i denna studie.  

 

Samtliga av dessa reklamfilmer kommer från något av spelbolagens dotterbolag. Cherry AB:s 

reklamfilm kommer från Casinostugan, Kindred groups från Unibet och Global Gamings från 

Ninja Casino och kommer härmed benämnas med namnet på aktuellt nätcasino. Genom att 

välja tre av de fyra spelbolag som investerar mest pengar i sin reklam är tanken att undersöka 

tre av de mest förekommande spelbolagen. Spelbolagen jobbar genom dessa investeringar 

aktivt för att vara framstående inom branschen. Dessa reklamfilmer har hämtats från 

respektive spelbolags egen youtubekanal och utgörs av det senast uppladdade reklamklippet 

för respektive nätcasino. Detta för att analysen ska vara förankrad i nutid men även för att den 

idag ska vara relevant och för att samtliga reklamfilmer ska kunna analyseras utifrån samma 

förutsättningar samt aktuella lagar och restriktioner.  

 

Genom detta urval är målet att undersöka hur några av de största spelbolagen i sin 

marknadsföring arbetar med genrer och semiotiska resurser för att sälja sin produkt och locka 

till konsumtion. Genom att välja några av de spelbolag som aktivt tar störst plats är tanken 

även att dessa speglar marknaden och ger en rättvis bild av hur marknadsföringen för 

nätcasinon ser ut. Nedan följer en beskrivning av de filmer som utgör materialet för studien. 

 

5.1 Casinostugans reklamfilm – Supporter 

Casinostugans reklamfilm innefattar två karaktärer och en berättarröst. Karaktärerna består av 

en kvinna och en man sittandes i sitt vardagsrum. Mannen följer på en sportsändning på tv:n 

medan kvinnan som nämns vid namnet Marie spelar på Casinostugans nätcasino via sin 

telefon. Under klippet vinner Maria 44 000:- att göra vad hon vill med. Därefter klipps 
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mannen in i tv:n där han följer sin sport hejandes på läktaren istället för sittandes i sin fåtölj. 

Reklamfilmen hittades på Casinostugans youtubekanal efter en sökning av filmer från 

Casinostugan under det senaste året. Detta klipp är det senaste som laddats upp på kanalen 

och var uppladdat i två olika versioner. Ett klipp varade i 30 sekunder och ett var nedkortat till 

21. För analysen valdes det längre klippet för att få det i sin helhet utan att något klippts bort 

eller ändrats. 

 

5.2 Ninja Casinos reklamfilm - The boatman 5 min cashout 

I Ninja Casinos reklamfilm syns en man i en uppblåsbar roddbåt med ett fiskespö ute på 

vatten. Han har tagit en paus från sitt fiskande och använder sin mobil. Händelserna avslöjar 

sedan att han använder den för att spela på Ninja Casinos nätcasino. Filmen klipper sedan 

vidare till ett kontrollrum där informationen om en potentiell vinst skett varpå ledaren i 

rummet ger order om att ”skicka ninjan”. Ninjan skickas ut från en större lokal och är en av 

ett stort antal ninjas. Ninjan tar sig sedan fram till mannen med hjälp av en flyboard och 

levererar vinsten i form av att kasta en kaststjärna mot mannen. I det avslutande klippet färdas 

mannen istället i en lyxbåt istället för den uppblåsbara roddbåten från klippets inledning. 

Klippet använder sig av snabbt skiftande scener och det spännande och äventyrliga tar stor 

plats. Klippet som valdes utgjordes av det senast uppladdade klippet relaterat till företagets 

nätcasino på Ninja Casinos youtubekanal. På kanalen fanns det inget klipp från i år utan 

istället valdes det senaste klippet vilket var uppladdat i juni 2018. Det laddades alltså upp 

innan den nya Spellagen (2018:1138) trädde i kraft men ställs ändå mot detta begrepp då det 

kan tänkas visa på skillnader i reklam från tiden innan samt efter den nya lagen trädde i kraft. 

 

5.3 Unibets reklamfilm – Unibets supercasino – 98% RTP 

I Unibets reklamfilm ser vi ett för många människor bekant ansikte i form av Glenn Hyséns, 

tidigare fotbollsproffs, landslagsman men även sportkommentator. 98% avser att Unibet har 

höjt återbetalningen med 98% för sina casinospel. I filmen ser man Hysén lyftas upp med en 

skylift framför en greenscreen som visar upp Unibets olika casinospel. Detta sker först i 

skärmen av en mobiltelefon innan bilden ändras till helskärm. Hysén berättar om hur Unibet 

höjer sin återbetalning innan han själv höjer casinots återbetalning på skärmen. Denna 

reklamfilm hittades på Unibets youtubekanal efter en sökning av filmer från det senaste året. 

Detta klipp var det senast uppladdade klippet riktat mot Unibets nätcasino. 
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6. Teori 

Denna del av uppsatsen redogör för den teoretiska ram denna studie anknyter till. I studien 

tillämpas multimodala och sociosemiotiska teorier, men även genrebegreppet appliceras för 

att besvara på studiens frågeställningar. Teorierna presenteras i följande avsnitt. 

 

6.1 Multimodalitet 

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som 

inte endast tar hänsyn till språk, tal och text i dess traditionella innebörd. Inom detta 

perspektiv inkluderar man även andra semiotiska resurser för kommunikation. Exempelvis i 

form av det visuella, ljud, gester eller rumsliga resurser. Gunther Kress (2000) menar att alla 

texter är multimodala (Kress, 2000, s. 184). Detta exemplifieras i form av våra sinnen 

bestående av syn, hörsel, lukt, smak och känsel som samtliga är kopplade till den naturliga 

miljön vilket ger oss specifik information. Dessa sinnen är sällan isolerade från varandra utan 

när vi upplever ett av dessa sinnen sker det ofta i kombination med ett eller flera av de övriga 

sinnena. Detta kan liknas i hur vi läser texter av olika slag och hur det medför en viss kunskap 

och förförståelse kring olika texter men även gör det inom andra medier likt en reklamfilm där 

informationen kan framföras genom exempelvis bild, ljud och text. Hur och var vi läser en 

text påverkas av en mängd olika faktorer. Multimodalitet är ett begrepp som används för att 

beskriva dessa kombinationer. Hur språket artikuleras tillsammans med andra modaliteter i 

form av tal, kroppshållning och beröring är en form av multimodal interaktion medan detta i 

skrift syns i form av typografi, layout, bilder och illustrationer som utgör delar av ett 

meningsskapande (Ledin, Nyström Höög, Tønnesson och Westberg, 2019, s. 5).  

 

I dagens multimodala samhälle riktas mycket marknadsföring genom en visuell 

kommunikation mer inriktad mot en specifik målgrupp av konsumenter (Ledin och Machin, 

2018, s.32). Detta innebär att rollen som språket tidigare hade idag har tagits över av andra 

sorters semiotiskt material. Denna omformning av semiotiskt material kan exempelvis synas i 

hur läroböcker från 1970-talet använde sig av en illustrativ bild samt en förklarande text under 

densamma (Ledin och Machin, 2018, s.31). Dagens multimodala samhälle kommunicerar 

med en utökad teknologi och visuell kommunikation och mycket av marknadsföringen idag 

genomförs på sociala medier och på sätt specifikt inriktat mot en specifik målgrupp. 
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6.2 Sociosemiotik 

Teorin antar att betydelseskapande är socialt motiverat och grundat i människors behov att 

tillsammans skapa mening med andra (Björkvall, 2009, s.12). Det är de sociala sammanhangen 

som är förklaringen till varför språket och andra kommunikationssätt fungerar som de gör. I 

denna studie handlar det om hur reklamfilm för nätcasinon använder resurser för att uppfylla 

sina kommunikativa behov som grundas i sociala sammanhang. Detta görs i form av 

betydelseskapande resurser som kallas för semiotiska resurser. Inom sociosemiotiken är det 

valen av dessa systematiskt ordnade semiotiska resurser som antas skapa betydelser (Westberg, 

2016, s. 28). Semiotiska resurser kan exempelvis vara skrift, tal och bild. Semiotiska resurser 

avser alltså handlingarna, materialet och artefakterna vi använder för våra kommunikativa 

syften (van Leeuwen, 2005, s. 285). Dessa resursers betydelsepotential baseras på deras tidigare 

användande och deras potentiella framtida användande. Det är av intresse inte bara vilken resurs 

men också vilken betydelse just den resursen för med sig i dess sociala kontext. 

 

Denna teori tillämpas i denna studie för att förstå vilka olika strategiska val av semiotiska 

resurser spelbolagen gör i sin reklam för att skapa mening och framföra sitt budskap för att i 

slutändan sälja sin produkt. Hur dessa används för att locka mottagaren men också vilka likheter 

det finns mellan de olika filmerna. Det är även av intresse att undersöka hur dessa resurser 

förhåller sig till den måttfullhet som samtliga filmer enligt lag behöver anpassa sig efter och 

följa. Semiotiska resurser av intresse i denna studie kommer utgöras av karaktärers handlingar, 

verbal och skriftlig kommunikation, färganvändning men även användning av artefakter. Det 

är först när vi etablerat en fysisk aktivitet eller materiell artefakt som en semiotisk resurs det 

blir möjligt att beskriva dess semiotiska potential och potential för meningsskapande (van 

Leeuwen, 2005, s. 4). I denna studie kan detta exempelvis synas i valen av miljö och hur man 

tar sig fram i denna miljö. Vi kan då kan ställa oss frågan vilken betydelsepotential och mening 

denna semiotiska resurs skapar. 

 

6.3 Genre 

Genrebegreppet var länge främst hemmahörande inom litteraturvetenskapen samt retoriken. 

Klassiska litteraturgenrer som epik, lyrik och dramatik är exempel på detta. Hellspong och 

Ledin (1997) beskriver genre som en socialt förankrad textsort rotad i en viss verksamhet som 

spirar upp vid en viss historisk tidpunkt och utvecklas och förändras (Hellspong och Ledin, 
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1997, s. 24). Denna förändring sker i form av att genren faller ur bruk eller uppgår i en annan 

genre. Genrebegreppet är något som över tid utvecklats ytterligare. Idag är såväl textinterna 

som textexterna kriterier naturliga utgångspunkter för att en tolkning av genretillhörighet. 

Textinterna kriterier innefattar språkliga, innehållsmässiga och strukturella mönster medan 

textinterna kriterier handlar om situationskontexter, retoriska situationer men även kulturella 

kontexter kring genren.  

 

Genrekonceptet är nyckeln till att studera hur semiotiska resurser används för att skapa 

kommunikativa interaktioner som involverar representation av olika slag (van Leeuwen, 

2005, s. 90). En genre består av en serie händelser som ges olika funktioner och betydelser. 

Det kan exempelvis bestå av att ett problem uppstår och en lösning framkommer (van 

Leeuwen, 2005, s. 127). I denna studie är det reklamklipp som står i fokus och genrebegreppet 

blir aktuellt i form av tre olika narrativa genrer som presenteras närmre inom metodavsnittet 

(Ledin och Machin 2018). Ett filmklipp använder sig av rörliga bilder och har ett narrativ att 

berätta tillsammans hur de representerar karaktärer och miljöer (Ledin och Machin, 2018, s. 

127). Detta narrativ kan kommuniceras på flera sätt med olika sätt att använda språk, 

karaktärer, miljöer och i form av hur scener byggs upp. Denna studie visar hur narrativa 

genrer strategiskt arbetar med sina semiotiska resurser för att skapa betydelser. Detta för att 

förstå hur spelbolagen använder sig av olika narrativa genrer i sin reklam för att framföra sitt 

budskap och i slutändan sälja sin produkt. 

 

 

7. Metod 

Metoden som används för denna studie är en multimodal genreanalys. Detta då reklamfilmer 

använder sig av ett flertal olika resurser för att uppnå sitt mål och locka mottagaren till att 

köpa dess produkt. Genom att tillämpa en visuell analys av hur detta genomförs kan jag på 

bästa sätt urskilja och kartlägga de strategiska val respektive spelbolag gör i sin reklam. Själva 

analysen kommer utföras med verktyg utifrån den metod Ledin och Machin (2018) 

framlägger rörande analys av filmklipp bestående av annonser och reklam. Detta görs i form 

av att undersöka filmernas narrativa genrer, miljöer samt karaktärer och berättare men också 

genom att ställa denna analys mot begreppet måttfull marknadsföring som spelbolagen måste 

förhålla sig till. Denna metod väljs för att besvara uppsatsens syfte, nämligen hur nätcasinon 

använder sig av olika narrativa genrer och semiotiska resurser för att sälja sin produkt. Genom 
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att identifiera men också analysera hur dessa aspekter fungerar i praktiken är intentionen att 

besvara de frågeställningar som uppsatsen ställer. 

 

7.1 Narrativa genrer 

I en narrativ genre är det sättet ett budskap förmedlas på som står i fokus. Detta genom en 

specifik struktur bestående av bestämda steg i hur klippet är uppbyggt. Likt hur olika 

filmgenrer i form av exempelvis komedi, western eller drama har typiska drag och miljöer kan 

detta även urskiljas i reklamfilm där narrativet är en central del för det kommunikativa syftet. 

Ledin och Machin (2018) listar tre olika narrativa genrer för reklamfilm. Dessa är den 

underhållande genren, genren projektion av potentiella världar och genren upprepandet av 

händelser (Ledin och Machin, 2018, s.134). Dessa tre genrer använder olika resurser och 

strukturer för att locka mottagaren på olika sätt. Genom att förstå hur dessa genrer är byggda 

hjälper det oss att förstå hur händelser utformas och hur resurser används för att framföra 

aktuellt budskap. 

 

Inom den underhållande genren är humor en central del av filmklippet och det fortlöper 

kronologiskt. Denna typ av filmklipp har sin historia inom tv-reklam och delar ofta likheter 

med andra tv-produktioner som exempelvis sitcomserien (Ledin och Machin, 2018, s. 127). 

Detta kan tänkas synas i form av en komisk dialog eller karaktärer med speciella eller 

irriterande egenskaper. För att skapa det humoristiska behöver narrativet innehålla en tvist 

eller någon form av problem som behöver lösas. Ett exempel på detta kan synas i nutidens 

ICA-reklamer som består av en längre reklamserie med återkommande karaktärer med egna 

personligheter och egenskaper likt karaktärer i en sitcomserie. I exemplet som Ledin och 

Machin (2018, s. 128–129) använder sig av syns dessa likheter till sitcomserien i en reklam 

för en irländsk bank i form av steg som orientering där miljö och karaktärer introduceras, att 

en komplikation uppstår, att en lösning framkommer och en avslutning där reklamens syfte 

återigen uttrycks. Genom att anspela på det komiska och roa mottagaren försöker man sälja 

sin produkt på detta sätt. Den underhållande genren förlitar sig på karaktärer vi lär känna och 

identifierar oss med och utspelar sig ofta i miljöer vi kan koppla till det vardagliga livet eller 

till arbetslivet. Karaktärerna är ofta återkommande och blir en form av maskotar för företaget 

vilket bygger ett förtroende för företaget vilket kan tänkas skapa en efterfrågan för ännu fler 

reklamklipp (Ledin och Machin, 2018, s. 127).  
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Genren som kallas projektionen av potentiella världar bygger inte på en kronologisk tidsgång 

utan den bygger istället på en fantasifull och potentiellt positiv skildring av något som kan 

ändras till det bättre i framtiden. Detta är något som är vanligt förekommande i exempelvis 

reklam för en ny bil eller vidare utbildning (Ledin och Machin, 2018, s. 130). Naturliga 

miljöer med en riktning mot utforskning eller äventyr är vanligt förekommande inom denna 

genre. En bild målas upp genom snabbt skiftande scener och allt är möjligt tack vare den nya 

bilen eller utbildningen. Scener kan skapas för att projicera den potentiella världen och andra 

för att vidare grunda den. Detta exemplifieras av Ledin och Machin (2018, s. 130–132) i form 

av en reklamfilm för ett universitet som anspelar på utforskning och äventyr. Denna genre 

skiljer sig i vissa aspekter från den underhållande genren. Detta kan synas i den annorlunda 

kronologiska tidsgången men även genom avsaknaden av en komplikation. Stegen som är 

aktuella i exemplet är istället: orientering, simulering och en avslutande åter-orientering. 

Orienteringen och åter-orienteringen ramar in simuleringen. I orienteringen introduceras vi in 

i klippet medan simuleringen genom sina scener visar upp det spännande och äventyrliga 

innan den avslutande åter-orienteringen tar oss tillbaka till orienteringen. I exemplet 

genomförs detta genom en återkommande svart bakgrund och ett universitets logo (Ledin och 

Machin, 2018, s. 131). I orienteringen introduceras vi till universitetet, under simuleringen det 

äventyrliga och spännande med gränslösa möjligheter en utbildning där erbjuder innan den 

avslutande åter-orienteringen i form av den inledande svarta bakgrunden och 

universitetslogon åter kommer i bild.  

 

Den slutliga genren bygger på upprepandet av händelser där händelseförloppet är simpelt 

uppbyggt och sekvenserna sker i en kronologisk ordning (Ledin och Machin, 2018, s. 132). 

Målet med denna genre kan utgöras av att visa hur en produkt kan göra saker och ting bättre. 

Det är även vanligt förekommande att man använder sig av kändisar i genren som står för 

upprepandet i användandet av produkten. Ledin och Machin (2018, s. 132–133) använder sig 

av ett exempel för ett kreditkort som ska symbolisera ett ”liv utan gränser”. Även här skiljer 

sig filmens olika steg från tidigare nämnda genrer. Aktuella steg är istället orientering, serie 

av händelser, i exemplet består detta av att musiken skapar rytm och får mer attityd och 

slutligen en avslutning. Det finns i klippet inget brådskande problem som behöver lösas utan 

det är uppbyggt av ett simpelt händelseförlopp där en serie av händelser i en kronologisk 

ordning ska visa på det positiva med produkten i fråga i form av kreditkortet. Inom denna 

genre förekommer det även mindre tal samtidigt som musiken tar en allt större plats (Ledin 

och Machin, 2018, 133).  
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7.2 Miljö 

Miljö avser den miljö som representeras i reklamfilmen. Valet av miljö är viktigt för såväl 

kommunicerandet av narrativets syfte och värdet av produkten i fråga. I denna studie är 

miljön av intresse för att undersöka hur man använder sig av den i filmen. Hur man möjligtvis 

använder den för att stärka sitt budskap i form av betydelsen aktuella semiotiska resurser 

skapar. Utifrån Ledins och Machins (2018, s. 138) analysmodell av miljöer så är det först 

platsen själv som är av intresse och sedan miljöns kvaliteter som åtskiljs i form av naturliga 

och kulturella platser. Den naturliga miljön kan avse något genuint eller autentiskt där något 

hälsosamt eller fräscht står i fokus (Ledin och Machin, 2018, s. 138). En analys av detta slag 

genomförs för att specificera kvalitéerna kopplade till olika typer av natur i form av något 

positivt. Filmklipp tenderar att skildra naturliga miljöer med mål att kommunicera äventyr, 

något romantiskt pastoralt eller en plats för flykt (Ledin och Machin, 2018, s. 140).  

 

Den kulturella aspekten av miljön kommer istället i fokus när målet är att identifiera vad 

miljön är tänkt att skicka för signaler till mottagaren. Hur den är tänkt att skapa ett problem, 

en del av en lösning eller helt enkelt signalera status eller framgång (Ledin och Machin, 2018, 

s. 140). Det är även av intresse hur miljön artikuleras och framställs. Tonas miljön ned 

kommer andra aspekter istället ta mera plats. Exempelvis i form av mer framträdande 

karaktärer, relationer eller intimitet (Ledin och Machin, 2018, s. 141). Hur den kulturella 

miljön anpassas och styrs skapar olika meningar och betydelser. Detta kan synas exempelvis i 

hur användandet av färger upprepas för att skapa ett sammanhang genom filmen (Ledin och 

Machin, 2018, s. 141).  

 

7.3 Karaktärer 

Karaktärerna är en viktig aspekt för oss att förstå narrativen (Ledin och Machin, 2018, s. 141). 

I ett filmklipp som utspelar sig i en kronologisk tidsföljd finns det ofta en huvudkaraktär, en 

protagonist. Det är den karaktär mottagaren ska relatera till och identifiera sig med. Ett vanligt 

knep för detta är att använda någon form av kändis i denna roll vilket innebär att 

sannolikheten att en koppling redan finns mellan mottagare och protagonisten. Det kan även 

tänkas synas i form av utstickande egenskaper hos karaktärerna som att dessa är nördiga, 

omoderna eller överdrivna för att skapa en motsatt effekt (Ledin och Machin, 2018, s. 142). 

Specificering och generalisering av karaktärerna är även detta något Ledin och Machin (2018, 
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s. 142) lägger vikt vid i sin analys av karaktärer. Individualiseringen av en karaktär kan ske i 

form av att den namnges vilket signalerar till mottagaren att det är karaktären att följa till 

skillnad från en generaliserad karaktär utan namn signalerar motsatsen (Ledin och Machin, 

2018, s. 142). Analysen av karaktärerna i denna studie är av intresse för att undersöka hur 

man använder sig av dessa i förhållande till narrativet. Vilken typ av karaktär kan tänkas 

finnas i filmen och hur använder man sig av karaktären för att locka mottagaren till 

konsumtion. 

 

 

8. Analys och resultat 

I denna del presenteras studiens analys och huvudsakliga resultat. Resultatet presenteras 

enskilt för varje reklam och dessa presenteras i bokstavsordning. Analysen disponeras utifrån 

de tidigare nämnda kategorierna under rubriken metod bestående av narrativa genrer, miljö 

och karaktärer innan aktuell film ställs mot begreppet måttfull marknadsföring. Detta avsnitt 

presenterar hur de olika spelbolagen strategiskt använder sig av olika genrer och semiotiska 

resurser för att sälja sin produkt. Hur detta ser ut i praktiken illustreras genom användandet av 

skärmdumpar. Efter detta diskuteras hur aktuell reklamfilm förhåller sig till begreppet 

måttfull marknadsföring innan analysens resultat för varje film sammanfattas. Detta genom att 

sammanfatta hur spelbolagen använder sig av olika genrer och semiotiska resurser i försöket 

att sälja sin produkt. 

 

8.1 Casinostugans reklamfilm 

I detta avsnitt redovisas resultat utifrån analysen av Casinostugans reklamfilm. Resultatet 

presenteras utifrån underrubrikerna narrativ genre, miljö, karaktär samt måttfull 

marknadsföring innan en avslutande sammanfattning. 

 

8.1.1 Narrativ genre 

Den inledande analyskategorin utgörs av narrativ genre. Händelserna i klippet sker i en 

kronologisk ordning och innehåller även bolagets maskot som bidrar med en berättarroll. 

Denna maskot är vanligt förekommande i Casinostugans reklam och utgör en återkommande 

karaktär vi som tittare kan känna igen och relatera till. Dessa aspekter är vanligt 

förekommande inom den underhållande genren och det är utifrån just denna genre 
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reklamfilmen analyseras. Aktuella steg i analysen utgörs därför av orientering, komplikation, 

lösning och avslutning. Denna narrativa struktur gör det möjligt för spelbolaget, i detta fall 

Casinostugan, att vara delaktig i en vardaglig situation och göra den bättre i form av att lösa 

en komplikation för en av karaktärerna i klippet. Filmen består av ett 30 sekunder långt klipp 

och är disponerat på följande vis: 

 

Tid Narrativa steg Händelser 

0:00-0:06 Orientering Miljön och karaktärerna presenteras, 

den kvinnliga karaktären presenteras 

vid namnet Marie. 

0:07-0:12 Komplikation Marie vinner tills sin glädje 44 000:- 

att göra vad hon vill med innan blicken 

vänds mot mannen men nu utan glädje. 

0:13-0:19 Lösning Den manliga karaktären förflyttas från 

sin fåtölj till att följa matchen på plats 

på läktaren vilket vi ser på tv:n. Marie 

byter kanal till det hon själv vill titta 

på. Detta är något vinsten gjort 

möjligt. 

0:20-0:30 Avslutning Det lönar sig att ta det lugnt. 

Casinostugans erbjudande kommer i 

bild: Sätt in 500:- och spela för 1500:-.  

 

Typiskt för den underhållande genren är att händelseförloppet fortlöper kronologiskt vilket vi 

kan se prov på i detta klipp. Händelserna och de ovan nämnda stegen sker i tur och ordning 

utan några hopp i tiden. I den inledande orienteringen målas en bekant och vardaglig situation 

upp. Därefter uppstår en komplikation och lösning innan klippets avslutande del tar vid. 

Ytterligare en central del inom den underhållande genren är humor och det är kring just detta 

man baserat klippets komplikation och lösning. Det komiska ligger i det vardagsproblem 

kring vad som ska visas på tv:n vilket löses genom att mannen skickas iväg. Detta innebär att 

Marie nu kontrollerar fjärrkontrollen och val av tv-program. Genom att anspela på det 

komiska och försöka roa mottagaren försöker man locka till konsumtion på detta sätt. 

 

8.1.2 Miljö 

Den underhållande genren utspelar sig ofta i välbekanta miljöer som med enkelhet kan 

kopplas till det vardagliga livet. Miljön utgörs i detta klipp av ett vardagsrum med tillhörande 

möblemang mottagaren kan känna igen sig i. Viktiga delar rörande miljön är två fåtöljer, tv:n 
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samt en mobiltelefon. Klippet visar på enkelheten i att kunna spela på detta nätcasino 

samtidigt som man tillbakalutad i sin fåtölj tar det lugnt i sitt vardagsrum. Detta genom att 

använda sin mobiltelefon. Uttrycket ”Ibland lönar det sig att ta det lugnt” yttras fyra gånger 

under filmklippet och en vanlig association till vardagsrummet och tv:n är just att det är en 

avslappnad miljö vars syfte är att utgöra en plats där man tar det lugnt. 

 

Mobiltelefonen spelar även den en central roll i klippet då det är i den som spelandet utförs 

men även där vi får se en vinst förekomma (se figur 1). En vinst som uppstår genom att det 

”Lönar sig att ta det lugnt”. Vi ser även i den avslutande bildrutan en rödmålad trävägg (se 

figur 2). Detta är något som kan associeras till den idylliska bilden av ett rödmålat hus på 

landet. Livet på landet är något som även detta har en stark koppling till att bara ta det lugnt. 

 

 

Figur 1. 
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Figur 2.  

 

8.1.3 Karaktärer 

En vanlig strategi inom den underhållande genren är att använda sig av återkommande 

karaktärer i form av exempelvis maskotar som bygger förtroende och en karaktär mottagaren 

kan känna igen. Det är även vanligt förekommande inom denna genre med karaktärer man 

enkelt kan känna igen sig i och relatera till. Karaktärerna i klippet utgörs av tre personer. En 

man och en kvinna som utgör två vanliga människor som tar det lugnt samt älgen Ture i 

berättarrollen. Mannen och kvinnan ges varken röst eller andra yttranden som skulle kunna 

tänkas stå i vägen för det enkla och på något sätt få karaktärerna att sticka ut. Skulle 

karaktärerna exempelvis ges en röst med en tydlig dialekt eller accent skulle de istället få en 

mer specifik identitet. Vi får däremot i inledningen av klippet veta kvinnans namn samtidigt 

som hon spelar på Casinostugans nätcasino. Detta genom en voiceover som lyder: ”Här sitter 

Marie och tar det lugnt och spelar på Casinostugan.” Genom att vi får veta kvinnans namn 

skapas det förutsättningar för att man som mottagare enklare ska kunna relatera till henne. 

Detta då det är kvinnan som spelar rollen som vinnaren på Casinostugans nätcasino och det är 

just konsumenter till sitt nätcasino spelbolaget vill locka till sig. 

 

8.1.4 Måttfull marknadsföring 

Avslutningsvis analyseras det hur reklamfilmen förhåller sig till begreppet måttfull 

marknadsföring. Innan den avslutande bildrutan ser vi ett erbjudande Casinostugan erbjuder 



23 

 

sina nya kunder (se figur 3). Man tripplar insättningen på 500:- och frasen ”Ibland lönar det 

sig att ta det lugnt” återkommer. Under denna ruta som täcker majoriteten av skärmen finns 

det en informationstext som är av ett betydligt mindre typsnitt. Det är i detta textstycke som 

ett fåtal fraser marknadsföringen måste förhålla sig till enligt Spellagen (2018:1138) tar plats. 

Stycket lyder: ”200% bonus. Gäller nya spelare. Lägsta insättning 100kr. 500kr insättning för 

maxbonus. Insättning + bonus måste omsättas 35 gånger innan uttag. Åldersgräns +18. Spela 

ansvarsfullt. www.stodlinjen.se – Se villkor på casinostugan.com.”.  Här finns informationen 

kring åldersgränsen då reklam inte får riktas till personer under 18 år och det finns även 

hänvisningar till hemsidor vars syfte är att hjälpa personer som behöver hjälp. Det finns även 

en uppmaning om att spela ansvarsfullt. Det finns i detta stycke även villkor för erbjudandet 

som syns i rutan ovan men det är uppenbart att det inte är detta stycke bolaget vill att man ska 

ta del av. Det är det lukrativa erbjudandet rörande den tredubblade insättningen som står i 

fokus. Det som syns här är något som kallas visuell framskjutenhet (Björkvall, 2009, s. 87). 

En vanlig resurs för att tilldela textelement visuell framskjutenhet är just storlek enligt 

principen ”Att vara stor är att vara ’viktig’.” (Björkvall, 2009, s. 87). Andra resurser för att 

skapa en visuell framskjutenhet som syns i klippet är skillnaden i typsnitt och färg mellan 

texterna. Det är erbjudandet som drar blicken till sig i bilden snarare än informationen som 

ges i texten under. 

 

 

Figur 3. 

 

http://www.stodlinjen.se/
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8.1.5 Sammanfattning av resultatet från Casinostugans reklamfilm 

Casinostugan använder sig i sin reklamfilm av flera strategier och resurser för att övertala och 

locka mottagaren till konsumtion av deras produkt. Genom att använda sig av ett 

underhållande narrativ anspelar man på det mottagaren kan relatera till och identifiera sig 

med. Detta genom vardagliga situationer och miljöer men även genom karaktärer man kan 

relatera till och vars roll man kan tänkas se sig själv i. Man använder sig av en genre och 

semiotiska resurser som förstärker och tydliggör hur enkelt och vardagligt det är att spela och 

vinna på deras nätcasino. Detta budskap förstärks genom att man använder sig av såväl 

skriftliga som verbala resurser men också genom humoristiska inslag i form av mannen som 

skickas in i tv:n.  

 

8.2 Ninja Casinos reklamfilm 

I detta avsnitt redovisas resultat utifrån analysen av Ninja Casinos reklamfilm. Dessa 

presenteras utifrån underrubrikerna narrativ genre, miljö, karaktär samt måttfull 

marknadsföring innan en avslutande sammanfattning av resultatet. 

 

8.2.1 Narrativ genre 

Inledningsvis står analyskategorin narrativ genre i fokus. Reklamfilmen använder sig av 

snabbt skiftande scener, den målar upp en potentiell framtid med den lyxiga båten och föreslår 

hur snabbt och enkelt det är att vinna och även ta ut sin vinst från Ninja Casinos nätcasino. De 

snabbt skiftande scenerna använder sig mycket av äventyrliga och spännande inslag. Detta är 

något som är typiskt för genren kallad projektion av potentiella världar och därmed kommer 

klippet att analyseras utifrån denna genren. Aktuella steg i analysen kommer därav utgöras av 

orientering, simulering och slutligen åter-orientering. Filmen pågår i 30 sekunder och är 

disponerat på följande vis: 

 

Tid Narrativa steg Händelser 

0:00-0:02 Orientering En man har tagit paus från sitt fiskande 

i sin uppblåsbara roddbåt för att spela 

på nätcasino via sin mobiltelefon 

0:03-0:24 Simulering Den potentiella vinsten upptäcks i 

kontrollrummet, ninjan skickas ut och 

tar sig fram till mannen med hjälp av 

en flyboard. På vägen välter ninjan en 
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kvinna på en paddelbräda. Ninjan 

levererar vinsten i form av en 

kaststjärna 

0:25-0:30 Åter-orientering Mannen har nu en ny lyxig båt istället 

för sin uppblåsbara roddbåt. 

 

 

8.2.2 Miljö 

I detta klipp använder man sig av flertalet olika miljöer. Detta genom att använda sig av 

snabbt skiftande scener med spänning och äventyr som en central del i dessa. Man använder 

spännande och äventyrliga scener för att visa på hur spännande och gynnsamt det är att spela 

på Ninja Casinos nätcasino. Detta är något som är vanligt förekommande inom genren 

projektion av potentiella världar. 

 

I flera scener under klippets gång anspelar man på det äventyrliga. En stor del av klippet 

utspelar sig på vatten och man använder sig då gärna av olika färdmedel och speciella sätt att 

förflytta sig på. Vi ser bland annat en uppblåsbar roddbåt, en flyboard, en paddelbräda och en 

stor lyxbåt i klippets avslutning. Dessa färdmedel kontrasteras mot varandra under klippet för 

att visa på en bättre version av den andra. Den inledande roddbåten byts ut mot en stor lyxbåt. 

Denna uppgradering har mannen kunnat göra genom sin vinst från Ninja Casinos nätcasino. 

Ninjan använder sig av en flyboard för att ta sig fram men på vägen välter hon även en kvinna 

på en paddelbräda (se figur 4). Ninjan från Ninja Casino välter här kvinnan med det mindre 

spännande fordonet för att leverera vinsten till mannen i båten och detta görs på ett spännande 

och äventyrligt sätt. I kontrollrummet visar man också upp det spännande och 

anmärkningsvärda. Detta genom att personerna som befinner sig här och söker efter 

potentiella vinster inte sitter vid vanliga skärmar utan istället får sin information från 3D-

projektioner. Ninja Casino målar upp en bild av sig själva som något utöver det vanliga med 

resurser och förmågor att uppmärksamma sina vinnare på ett spektakulärt sätt. Genomgående 

under klippet använder man sig av miljön på spännande och äventyrliga sätt för att locka 

konsumenter samt att framföra sitt budskap. En projektion av potentiella världar där spelande 

på deras nätcasino kan tänkas leda till i form av en eventuell vinst. 
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Figur 4. 

 

8.2.3 Karaktärer 

Klippet innehåller flertalet karaktärer. Mannen i roddbåten utgör konsumenten till nätcasinot. 

Genom att spela på Ninja Casino förändras mannens liv till det bättre och vi ser mannen nöjt 

spana ut över vattnet när han styr sin nya lyxbåt i slutet av klippet. Utöver mannen utgör även 

ninjan en central karaktär i klippet. Detta då det är hon som genomgående i klippet gör 

spännande saker på sin väg fram till mannen. Hon flyger sin flyboard men levererar även 

vinsten i form av en kaststjärna. Något som signalerar att det är något speciellt att spela och 

vinna på Ninja Casinos nätcasino. 

 

I kontrollrummet återfinns en man som styr över utbetalningarna av vinster samt en kvinna 

som söker efter potentiella vinster. Utöver dessa karaktärer sitter det även tre andra personer 

utan några repliker som även dessa verkar söka efter potentiella vinster). Detta är något som 

signalerar att Ninja Casino är ett företag som tar hand om sina spelare och vinnare. 

 

8.2.4 Måttfull marknadsföring 

Avslutningsvis analyseras det hur reklamfilmen förhåller sig till kraven rörande måttfull 

marknadsföring. I klippets avslutning återfinns text som går att koppla till detta begrepp. I 

klippets avslutande bilder återfinns företagets logo med tillägget ”Spela direkt utan 

registrering” (se figur 5). I denna bild finns det även en orange ruta med texten ”Uttag på 5 
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minuter!”. Det är dessa två skriftliga inslag som främst drar till sig uppmärksamheten. Under 

dessa finns det ett skriftligt inslag av ett betydligt mindre typsnitt som lyder” 18-årsgräns. 

Kompletta regler och villkor på ninjacasino.com. Spela ansvarsfullt”. Signalen man skickar är 

snarare att det är enkelt och går snabbt att spela på Ninja Casino än vilka regleringar och 

rekommendationer som finns. Denna text skiljer sig även från de övriga i form av att texten i 

nederkant av bilden inte innefattar hänvisningar till spelstöd då detta klipp som tidigare nämnt 

laddades upp innan den nya Spellagen (2018:1138) trädde i kraft. Det enda som återfinns är 

istället en åldersgräns och en uppmaning till att ”Spela ansvarsfullt”. Återigen tilldelas 

spelbolagets meddelande en visuell framskjutenhet (Björkvall, 2009, s. 87). Detta genom 

resurserna storlek, typsnittsvariation, och färg där Ninja Casinos text rörande sitt eget 

nätcasino står i fokus. 

 

 

Figur 5. 

 

8.2.5 Sammanfattning av resultatet från Ninja Casinos reklamfilm 

Ninja Casino använder sig av det spännande och äventyrliga i sina strategier och resurser för 

att övertala och locka mottagaren till konsumtion av deras produkt. Genom att använda sig av 

detta bygger man en bild av att det är något utöver det vanliga att spela och vinna på deras 

nätcasino. Man skapar förutsättningar för att mottagaren ska uppleva känslan att det kan vara 

ens egen framtid man skådar. Detta är något som är typiskt för genren projektion av 

potentiella världar. Såväl karaktärerna som miljöerna hjälper till att bygga upp denna 
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spännande potentiella värld genom att skapa kontraster mellan det spännande och vardagliga. 

Man erbjuder snabba utbetalningar och spel utan registrering som ytterligare övertalningssätt 

för att visa på en enkelhet i spelandet. 

 

8.3 Unibets reklamfilm 

I detta avsnitt redovisas resultatet av analysen utifrån Unibets reklamfilm. Resultatet 

presenteras utifrån underrubrikerna narrativ genre, miljö, karaktär samt måttfull 

marknadsföring innan en avslutande sammanfattning. 

 

8.3.1 Narrativ genre 

Återigen inleds analysen utifrån analyskategorin narrativ genre. Vanligt för genren 

upprepandet av händelser är att den är simpelt uppbyggt och detta ser vi tecken på i Unibets 

reklamklipp. Klippets budskap är att poängtera en höjning av återbetalningen till 98% på 

utvalda spel i deras nätcasino. Denna höjning är även det som står i fokus genomgående under 

klippet. Under klippets gång omnämns denna höjning fem gånger på olika sätt. Upprepning är 

således en central del av klippet kommer därmed analyseras utifrån genren upprepning av 

händelser. Därav kommer stegen orientering, serie av händelser samt avslutningen vara 

aktuella i analysen. Filmen består av ett 20 sekunder långt klipp och är disponerat på följande 

vis: 

 

Tid Narrativa steg Händelser 

0:00-0:04 Orientering Huvudkaraktären träder in i bild 

med hjälp av en skylift. 

0:05-0:16 Serie av händelser Nyheterna kring den höga 

återbetalningen på 98% påtalas på 

flera olika sätt. Exempelvis genom 

en skriftlig nyhetsnotis och att 

mannen i klippet fysiskt höjer 

mätaren innan han backar sin 

skylift ut ur bild. 

0:17-0:20 Avslutning Skyliften fortsätter backa ut. 

Återbetalningen benämns som den 

högsta i Sverige. Unibets logo 

kommer in i bild, av spelare för 

spelare. 
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Under klippets orientering omnämns denna höjning för första gången. Detta sker genom ett 

uttalande av berättaren som lyder: ”Hallå där! Vi på Unibet har ju alltid gett tillbaka mycket 

till våra kunder. Nu ger vi ännu mer genom att höja återbetalningen, på dom här casinospelen. 

Till 98%!”. Redan i klippets orientering framkommer budskapet men detta innefattar även 

indikationen att Unibet även tidigare varit ett generöst spelbolag gentemot sina kunder men nu 

blir ännu bättre. Detta uttalande fortsätter sen vidare in i klippets nästa steg i form av klippets 

serie av händelser. Utöver detta uttalande sker det även ytterligare tre visuella hänvisningar 

till detta. I klippets avslutning framkommer även en sista hänvisning till detta. I samband med 

detta spelas ett musikklipp från låten Up where we belong av Joe Cocker och Jennifer Warnes 

från 1982 upp och vi får höra textraden: ”Love lifts us up where we belong” för att ytterligare 

framhäva höjningen av återbetalningen. Detta samtidigt som Unibets slogan ”Av spelare, för 

spelare” syns i bild. Budskapet upprepas alltså genomgående i klippet genom samtliga steg 

som denna narrativa genre utgörs av. Detta genom att använda sig av ett simpelt 

händelseförlopp som sker i en kronologisk ordning som strategi för att locka mottagaren till 

konsumtion. 

 

8.3.2 Miljö 

Unibet använder sig under klippet av miljöer för att framhäva budskapet rörande den höjda 

återbetalningen. Valet av miljö för detta klipp är speciellt i den bemärkelsen att det utspelar 

sig i en mobiltelefon (se figur 6). Här syns huvudkaraktären lyftas in i bild med hjälp av en 

skylift. I den efterföljande scenen utgörs istället miljön av ett helskärmsläge men tagen från 

Unibets hemsida (se figur 7). Genom detta kan man visa mer från hemsidan då fler saker ryms 

på skärmen och man kan även se en nyhetsnotis rörande höjningen i bild. Detta miljöval är 

valt ur ett kulturellt perspektiv snarare än ett naturligt perspektiv. Genom att klippet utspelar 

sig i en mobiltelefonsskärm betonar det tillgången och enkelheten i att ägna sig åt spelande på 

Unibets nätcasino. Detta då mobiltelefonen är ett vanligt förekommande tillbehör i dagens 

samhälle.  

 

Skyliften är även den intressant i analysen av miljön i klippet. Genom att använda sig av en 

skylift, vars namn indikerar en höjning upp mot skyarna visar man även på att höjningen är så 

pass hög att man inte klarar av att genomföra den utan användandet av ett hjälpmedel. Något 
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som även genomförs fysiskt i klippet när hissningen av skyliften är genomförd och en fysisk 

höjning av en mätare kan genomföras. Genom att använda skyliften konnoterar Unibet miljöer 

så höga att man behöver detta hjälpmedel för att nå upp dit. Något som kan tänkas synas på 

byggarbetsplatser, fönsterputsning av skyskrapor eller lagerlokaler med höga 

förvaringsplatser.  

 

Färgerna som skildras i filmen går i grön och vit som även är färgerna Unibet använder sig av 

på sina plattformar. När det är mobiltelefonen som visas så görs detta mot en grön bakgrund. 

Detta görs under såväl orienteringen som avslutningen av klippet. Miljön är under hela klippet 

kopplat till Unibet i form av deras plattformar men även färgerna som dessa använder. Detta 

visar på en tillgänglighet och enkelhet i användandet av dess plattformar men återkommer 

även upprepade gånger. 

 

 

Figur 6. 
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Figur 7. 

 

8.3.3 Karaktärer 

Ett vanligt knep inom genren upprepning av händelser är att använda sig av en kändis i 

klippet vilket för oss vidare till nästa kategori för analysen, nämligen karaktären. En av 

Unibets ambassadörer är Glenn Hysén och det är han utgör den ensamma karaktären i denna 

reklamfilm. Hysén är en av många i landet igenkänd person för sin karriär inom främst 

proffsfotbollen som såväl tidigare spelare som expertkommentator. Frasen ”Av spelare, för 

spelare” som återfinns i företagets logo (se figur 8), får här då även en personlig förankring. 

Valet av en känd person i filmen ökar sannolikheten för en redan existerande koppling mellan 

karaktären och mottagaren av filmen. Valet av karaktär och kändis kan däremot tänkas 

påverka vilka det är som tilltalas. Hysén är trots allt idag 60 år gammal och är med största 

sannolikhet mer välkänd hos en äldre generation än hos ungdomar idag. Riktar man istället 

valet mot en mer aktuell profil idag som exempelvis Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg 

eller för den delen Glenn Hyséns son Tobias Hysén finns det troligtvis en högre chans att 

reklamen skulle tänkas tilltala en yngre generation. Detta då dessa personer befinner sig i 

slutet av sin karriär eller avslutat den mer nyligen. Just Ibrahimovic syns även i reklamer för 

ett konkurrerande bolag i rollen som såväl delägare som ambassadör. Karaktären nämns inte 

vid namn men tack vare personens kändisskap finns det i filmen en specifik karaktär med en 

stark koppling till staden Göteborg. Detta är något som görs tydligt i den avslutande repliken 

”Ha´de gott” på typisk göteborgsk dialekt. 
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Figur 8. 

 

8.3.4 Måttfull marknadsföring 

Avslutningsvis analyseras det hur reklamfilmen förhåller sig till begreppet måttfull 

marknadsföring. Ser man till vad marknadsföringen enligt Spellagen (2018:1138) måste 

uppfylla så finns dessa med i form av textinslag i den avslutande bilden i nederkant av bild: 

”Åldersgräns 18 år | Regler & Villkor gäller | 98% återbetalning gäller enbart utvalda spel | 

stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt” (Se figur 8). I detta textstycke finns det alltså 

en tydlig hänvisning till åldersgränsen som krävs för att få spela, det finns hänvisningar till 

hemsidor vars syfte är att hjälpa personer som behöver det kring spelande om pengar och det 

finns slutligen en uppmaning om att spela ansvarsfullt. Det är också av intresse av hur pass 

mycket denna informationstext skiljer sig från övrig text rörande produkten som spelbolaget 

vill sälja. Den är till att börja med betydligt mycket mindre än övrig text i bild. Vi kan i figur 

8 se hur den text som tar plats är företagets logo ”Unibet – Av spelare, för spelare” samt 

symbolen med texten ”98% ÅTERBETALNING – HÖGST I SVERIGE” tar mycket mer 

plats och framhävs också med tydligare ljus och kontrast mot bakgrund än texten i nederkant. 

Även i detta klipp arbetar man med en visuell framskjutenhet där spelbolagets meddelande 

och ikoner kopplat till det egna nätcasinot står i fokus (Björkvall, 2009, s.87). 
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8.3.5 Sammanfattning av resultatet från Unibets reklamfilm 

I Unibets reklamfilm kan flera strategier och resurser för att locka mottagaren till konsumtion 

urskiljas. Genom att använda sig av genren upprepandet av händelser i klippet skapas det 

förutsättningar för att framföra budskapet kring den höjda återbetalningen på flera olika sätt 

och nivåer. Detta är något som de olika semiotiska resurserna används på olika sätt för att 

framföra. Det finns såväl skriftliga som verbala lockelser till detta. Det poängteras gång på 

gång att något bra nu blivit ännu bättre och även bäst i Sverige. Gemenskap och samhörighet 

utgör även en central del då man kopplat samman musikaliska inslag med sin egen slogan 

genom att man ger sina kunder vad de förtjänar i samband med den höjda återbetalningen. Det 

speciella miljövalet och valet av karaktär skapar även detta en igenkänningsfaktor i form av 

användandet av företagets egen färgkod, genom mobiltelefonen men även det bekanta ansiktet 

i form av karaktären och dialekten. Samtliga dessa resurser används för att det för mottagaren 

ska vara bekant, verka enkelt att använda men även gynnsamt att spela på detta nätcasino. 

 

 

9. Slutsatser och sammanfattning 

Detta avslutande kapitel inleds med en sammanfattning av studiens resultat som sedan 

diskuteras i relation till tidigare forskning och teori. Efter detta följer en diskussion och 

problematisering kring studiens analysmetod och material. Vidare förs en diskussion kring 

hur multimodalitet av detta slag är relevant i dagens svenskundervisning men även hur vidare 

forskning inom området kan tänkas se ut.  

 

9.1 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur spelbolag använder sig av olika genrer och 

semiotiska resurser för att locka konsumenter till sitt nätcasino och i slutändan sälja sin 

produkt. Det föregående resultatkapitlet visar hur spelbolagen använt sig av genrer på olika 

sätt för att framföra sitt budskap. Det har varit underhållande, spännande, upprepande men ett 

stort fokus har även legat i att visa på den enkelhet de olika nätcasinona innefattar i såväl 

tillgänglighet som enkelheten i att spela samt att vinna. Detta är något som exempelvis syns i 

samtliga reklamklipp i form av att spelandet genomförs via användandet av en mobiltelefon. 

Just tillgängligheten och enkelheten i spelande är något som Pitt, Thomas och Bestman (2016, 
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s. 8) uppmärksammar att ungdomar upplever. Spelbolagen har i slutändan liknande mål i sin 

kommunikation och i sitt budskap, nämligen att locka mottagaren till konsumtion.  

 

Gemensamt för samtliga klipp är att det skapas förutsättningar för att mottagaren ska kunna se 

sig själv i rollen som konsument till nätcasinot. Detta är något som liknar Björkvalls (2003) 

tankar kring hur reklamen byggs för att mottagaren ska ”vara en del” av händelserna 

(Björkvall, 2003, s. 27). Detta görs genom att använda sig av genre för att framhäva detta 

budskap vilket medför strategiska beslut rörande semiotiska resurser. Detta kan synas i 

användandet av karaktärer i klippen. Casinostugan använder sig av en maskot för att bygga en 

igenkänningsfaktor men använder sig även av enkla karaktärer utan specifika egenskaper för 

att mottagaren ska känna igen sig. Detta är något som byggs vidare på genom en lugn och 

hemtrevlig miljö som visar på hur lättillgängligt det är att använda produkten men också hur 

enkelt det är att vinna. Ninja Casino använder sig också av en maskot i form av en ninja. Det 

är istället det spännande som framhävs för att locka mottagaren till konsumtion. Även miljöer 

används för att förstärka budskapet då transportmedel som sticker ut används i såväl luften 

som på vatten och vinsten levereras på ett spännande sätt. Unibet använder sig av ett känt 

ansikte inom sportvärlden för att skapa en koppling till mottagaren. Något som även ger deras 

slogan ”Av spelare, för spelare” ytterligare tyngd. Genom att låta klippet utspela sig i Unibets 

egen plattform i form av deras nätcasino begränsas mängden intryck mottagaren kan tänkas få 

i övrigt under klippet. Det är bara Unibet och deras produkt som står i fokus vilket upprepas 

genom klippet.  

 

Genomgående i klippen kan man urskilja vad Korpus (2008) berör i form av intimisering och 

humor. Man kan i samtliga klipp urskilja ett avsändar-vi där spelbolaget har något att erbjuda 

till mottagaren. Det lönar sig att konsumera deras produkt. Detta är något som även uttrycks 

verbalt i Unibets reklam. Det övertalande syftet för att sälja produkten återfinns i samtliga 

klipp tillsammans med inslag av humor.  

 

Marknadsföringen måste även vara måttfull, innehålla en åldersgräns samt kontaktuppgifter 

till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem. 

Samtliga spelbolag har väldigt liknande tillvägagångssätt för att möta dessa krav. Detta 

genom att detta syns skriftligt i klippens avslutning. Gemensamt för samtliga klipp är även att 

denna information överskuggas av ett erbjudande från spelbolaget samt deras logo vilket ger 

spelbolagets egen information en visuell framskjutenhet. Det finns idag ingen tydlighet kring 
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begreppet ”måttfull” men det finns här utrymme för att ifrågasätta att denna information ges i 

samband med ett erbjudande rörande spel som tar det mesta av fokuset i bild. Denna vaghet 

kring begreppet kan även tänkas ligga bakom att det ser liknande ut hos spelbolagen i dess 

reklam. Informationen finns där men det finns inga tydliga riktlinjer för hur den ska se ut mer 

än tidigare nämnda hänvisningar. Ansvaret läggs även över på konsumenten i form av att det 

är upp till konsumenten själv att söka hjälp om man skulle uppleva problem med sitt spelande. 

Likt det personliga ansvaret Thomas, Lewis och Westberg (2012, s. 128) uppmärksammade i 

sin studie. 

 

Inledningsvis nämndes det att spelmissbruk som ett samhällsproblem idag får en allt större 

uppmärksamhet än tidigare. Över tid kommer säkerligen ändringar kring hur spelreklam får 

marknadsföras genomföras och få allt tydligare restriktioner och krav. En medvetenhet om 

hur denna marknadsföring genomförs kan även tänkas fungera som ett förebyggande sätt att 

motarbeta detta samhällsproblem. Detta genom att skapa förutsättningar för en ökad förståelse 

och kunskap kring hur denna aggressiva spelreklam byggs upp och genomförs. En värdefull 

kunskap i dagens samhälle med en växande digital marknadsföring. 

 

9.2 Metod- och materialdiskussion 

Metoden som valts för denna studie visar på hur några av landets mest investerande spelbolag 

använder sig av genrer och semiotiska resurser i sin reklam. Genom att använda sig av en 

multimodal analys har analysen kunnat utföras med flera semiotiska resurser i åtanke. Precis 

som Kress (2000, s.184) menar är alla texter multimodala och med dagens teknologiska 

möjligheter marknadsföringen innehar skulle mycket överses om man endast såg till det 

skriftliga. Binde (2005) visar på hur spelreklamens marknadsföring förändrats över tid i 

Sverige. Idag ser vi ytterligare förändring i form av en teknologisk utveckling som skapar nya 

möjligheter och förutsättningar. Nya möjligheter i form av att spelbolagen idag kan använda 

sig av nya genrer och semiotiska resurser i sin marknadsföring för att sälja sin produkt till 

konsumenten. Idag finns möjligheter att genomföra sin marknadsföring i en reklamserie med 

återvändande karaktärer och maskotar. Något som kan ses i Casinostugans användande av den 

underhållande genren med sin maskot, älgen Ture och användandet av komiska aspekter i 

vardagsproblem. Det kan även tänkas synas i olika spännande sätt Ninja Casino i sina klipp 

skickar ut sina vinster genom användandet av genren projektion av potentiella världar där 
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möjligheterna till ett lyxigt liv återfinns. Det syns även inom den upprepande genren i 

användandet av en kändis och tidigare spelare som klippets karaktär i Unibets klipp. 

   

Det går däremot inte att generalisera dessa resultat för hela marknaden då materialet endast 

innefattar tre olika klipp. För detta skulle ett större urval av material krävas vilket studiens 

begränsade storlek förhindrar. Däremot visar denna studie exempel på likheter och skillnader 

som återfinns i tre konkurrerande spelbolag. Genom att använda verktygen utifrån Ledin och 

Machin (2018) för att analysera filmklipp har det skapats möjligheter att undersöka olika 

narrativa genrer och hur de strategiskt arbetar med semiotiska resurser i form av en 

förutbestämd struktur. Analysen har bestått av tre olika klipp som analyserats inom tre olika 

narrativa genrer. Fördelar med detta är att det har medfört en bredare bild av materialet. Det 

hade däremot kunnat tänkas vara intressant att analysera flera klipp inom en narrativ genre för 

att undersöka likheter och skillnader. Däremot är detta något som inte heller är möjligt till 

följd av studiens begränsade storlek.  

 

Genom att applicera sociosemiotisk teori som utgångspunkt blir det en fråga om tolkning av 

semiotiska resurser. Dessa skapar mening på olika sätt och innefattar olika 

betydelsepotentialer. Dessa är inte bestämda på förhand utan tolkas utifrån tidigare 

erfarenheter och användande. Denna teori skapar däremot förutsättningar för att kunna tolka 

budskapet som är tänkt att förmedlas vilket medför ett mer abstrakt perspektiv där jag utifrån 

aktuell teori gjort en tolkning av vad olika semiotiska resurser skapar för betydelse och hur 

dessa förstärker budskapet.  

 

I studiens resultat har semiotiska resurser främst stått i fokus i form av narrativa genrer, 

miljöer och karaktärer. Vissa språkhandlingar har lyfts i förhållande till dessa. Språket har i 

klippen använts för att förstärka klippets budskap, detta genom att tillsammans med rörliga 

bilder och ljud skapa dubbla signaler. För att exemplifiera detta använder jag mig av 

Casinostugans reklamfilm i form av påståendet ”Ibland lönar det sig att ta det lugnt”. 

Språkhandlingen påstående är något som Björkvall (2009) beskriver som en språkhandling 

där man hoppas att mottagaren noterar och även kanske accepterar det som påstås (Björkvall, 

2009, s. 32). En mer ingående analys av vilken roll språket och språkhandlingar fyller i 

relation till rörlig bild och ljud skulle möjligtvis kunna ge en ännu bredare bild av hur 

budskapet förmedlas på flera fronter i en reklamfilm. 
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9.3 Det didaktiska värdet 

En frågeställning denna studie inledningsvis ställde rör hur multimodalitet av detta slag kan 

användas i svenskundervisningen. Det finns olika anledningar till att det idag är relevant att 

använda sig av multimodal analys i klassrummet. I dagens samhälle är man nästintill konstant 

uppkopplad på ett eller annat sätt och reklamen är ett återkommande inslag i denna 

uppkoppling. Eleverna ska idag kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt (Skolverket, 2011, s. 7). Detta genom att träna 

sig att tänka kritiskt, värdera källor och inneha ett konsekvenstänk för att närma sig ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Det är idag viktigt att ha ett granskande och kritiskt öga 

till informationen som sprids. En multimodal analys av reklam är därmed ett tänkbart material 

att använda för att utveckla kunskaper rörande källkritik. Spelreklam är även vanligt 

förekommande i dagens media och som tidigare nämnts har reklam för nätcasinon ökat 

kraftigt inom dess marknadsföring under de senaste två åren. Det finns således möjligheter att 

här bidra med en ökad kunskap och förståelse kring denna växande digitala 

marknadsföringen. 

 

Utöver detta ska även undervisningen inom ämnet svenska 1 ge eleverna förutsättningar att 

tillskaffa sig kunskaper om genrer, berättartekniska och stilistiska drag i olika medier 

(Skolverket, 2011, s.162). En form av multimodal genreanalys skulle här kunna bli aktuell för 

att skapa dessa förutsättningar. Analysverktyget som använts i denna studie skulle möjligtvis 

kunna användas i svenskundervisningen men även arbetas om för att göras tydligare och 

förenklas. Utifrån ett samhällsperspektiv är även studien av intresse med tanke på uppgifterna 

från Folkhälsomyndigheten (2016) rörande ungdomar och deras spelande om pengar. Utifrån 

aktuella styrdokument finns det inga tydliga riktlinjer rörande hur man som lärare ska förhålla 

sig till multimodala texter. Däremot kan multimodalitet utifrån styrdokument och aktuell 

forskning tänkas utgöra en central del av svenskundervisningen. Genom att i 

svenskundervisningen förse elever med kunskap kring detta kan det även tänkas finnas en 

emanciperande potential kring detta. Spelmissbruk har som tidigare nämnt en plats i dagens 

samhälle och spelande bland ungdomar förekommer trots befintliga restriktioner. Genom att 

lyfta detta inom svenskundervisningen kan det tänkas skapa förutsättningar inte bara genom 

kunskaper men även genom en medvetenhet om det samhällsproblem som idag existerar. 
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9.4 Framtida forskning 

Studiens begränsade omfattning har som tidigare nämnt lett till ett litet materialurval och få 

analysverktyg. En större undersökning skulle vara intressant då man skulle kunna använda sig 

av ett större materialurval men även fler analysverktyg, möjligen utifrån Ledin och Machin 

(2018). Ett större urval skulle skapa förutsättningar för möjligheten att ge ett mer 

generaliserbart resultat. Detta då en intressant aspekt för vidare forskning skulle vara att 

undersöka vilken roll språket och det visuella egentligen fyller i reklamfilmerna och om dessa 

utför olika kommunikativa funktioner genom en djupare och mer omfattande undersökning. 

Det är även idag vanligt förekommande att reklamen är skapt likt en ”serie” likt ICA-

reklamen, Casinostugans återkommande maskot eller Ninja Casinos olika klipp rörande deras 

ninjor. En undersökning av en reklamserie skulle även kunna tänkas ge en tydligare bild av 

hur återkommande semiotiska resurser skapar betydelser. 

 

Under tiden denna studie genomförts har även Ninja Casino dömts för att ha brutit mot 

Spellagen (2018:1138) och dess restriktioner rörande måttfull marknadsföring med en alltför 

aggressiv marknadsföring. Det är användande av pop-up annonser som täcker datorns hela 

bildskärm samt 20 olika påståenden i form av exempelvis ”snabba cash”, ”blixtsnabbt” och 

”inom 5 minuter”. Det sistnämnda återfanns även i en liknande utformning i materialet som 

återfanns i denna studie i form av ”uttag på 5 minuter”. Utifrån detta skulle det även vara 

intressant att återvända till en liknande studie i framtiden nu när begreppet måttfullhet för 

första gången prövats och tydliggjorts i sammanhanget. Detta för att se hur marknadsföringen 

i framtiden kommer förändras.  

  



39 

 

10. Referenser 

Binde, P. (2005). Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan. Statens 

folkhälsoinstitut: Edita Stockholm.  

 

Björkvall, A. (2003). Svensk reklam och dess modelläsare. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International. 

 

Björkvall, A. (2009). Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Folkhälsomyndigheten (2016). Spel om pengar bland unga under 18 år. Hämtad 2019-11-20 

från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebdf205fe7fe45f2bf9d4caf4980cf4d/spel

_bland_unga_under_18.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten (2017). Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. Hämtad 2019-11-20 från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/spelmissbruk-

skrivs-in-i-socialtjanstlagen-och-halso--och-sjukvardslagen/ 

 

Hofbauer, P. (2019). Därför stoppar Svenska Spel nätcasinoreklamen. Hämtad 2019-11-28 

från: https://om.svenskaspel.se/vd-har-ordet/darfor-stoppar-svenska-spel-natcasinoreklamen/ 

 

Kress, G. (2000). Multimodality. I B. Cope & M. Kalantzis (Red.), Multiliteracies: literacy 

learning and the design of social futures, (s. 179–200). London: Routledge. 

 

Korpus, E. (2008). Reklamiska: Guldäggsannonser 1975–2007. Örebro: Örebro universitet. 

 

Hellspong, L. & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Ledin, P. & Machin, D. (2018). Doing visual analysis: from theory to practice. Thousand 

Oaks, CA: SAGE Publications. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebdf205fe7fe45f2bf9d4caf4980cf4d/spel_bland_unga_under_18.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ebdf205fe7fe45f2bf9d4caf4980cf4d/spel_bland_unga_under_18.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/spelmissbruk-skrivs-in-i-socialtjanstlagen-och-halso--och-sjukvardslagen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/spelmissbruk-skrivs-in-i-socialtjanstlagen-och-halso--och-sjukvardslagen/
https://om.svenskaspel.se/vd-har-ordet/darfor-stoppar-svenska-spel-natcasinoreklamen/


40 

 

 

Ledin, P., Nyström Höög, C., Tønnesson, J. & Westberg, G. Den multimodala sakprosan. The 

Multi-modal Non-Fiction (’sakprosa’). Tidsskriftet Sakprosa, 11(4), 1–50.  

 

Naess, J. (2019) Spelannonsörerna som gasat mest 2019. Hämtad 2019-11-28 från: 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/marknadsforing/spelannonsorerna-som-gasat-

mest-2019/ 

 

Pitt, H., Thomas, S. L. & Bestman, A. (2016). Initiation, influence, and impact: adolescents 

and parents discuss the marketing of gambling products during Australian sporting matches. 

BMC Public Health, 16,(967), 1–12.  

 

SFS 2018:1138. Spellag. Stockholm: Justitiedepartementet.  

 

SFS 2010:1622. Alkohollag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011.  

 

Spelinspektionen (2019).  Spelreklam för 7,4 miljarder kronor under 2018. Hämtad 2019-11-

20 från: https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklam-for-74-

miljarder-kronor-under-2018/ 

 

Thomas, S. L., Lewis, S. & Westberg, K. (2012). ‘You just change the channel if you don’t like 

what you’re going to hear’: gamblers’ attitudes towards, and interactions with, social marketing 

campaigns. Health Exåectations, 18, 124–136. 

 

Van Leeuwen, T. (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge. 

 

Wallin, P. (2019). Måttlig ökning av spelreklam i linjär-tv. Hämtad 2019-11-26 från:  

https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/mattlig-okning-av-spelreklam-i-linjar-tv/ 

 

Westberg, G. (2016). Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk 

undersökning. (Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen, Stockholm Studies in 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/marknadsforing/spelannonsorerna-som-gasat-mest-2019/
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/marknadsforing/spelannonsorerna-som-gasat-mest-2019/
https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklam-for-74-miljarder-kronor-under-2018/
https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklam-for-74-miljarder-kronor-under-2018/
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/mattlig-okning-av-spelreklam-i-linjar-tv/


41 

 

Scandinavian Philology New Series, 61). Stockholm: Institutionen för svenska och 

flerspråkighet, Stockholm universitet. Tillgänglig: 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:918950/FULLTEXT01.pdf 

  

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:918950/FULLTEXT01.pdf


42 

 

11. Reklamfilmer 

Casinostugan: https://www.youtube.com/watch?v=Na7q08zt3b0 

 

Ninja casino: https://www.youtube.com/watch?v=NypKOYw_peQ 

 

Unibet: https://www.youtube.com/watch?v=Otp8aOXO8FI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Na7q08zt3b0
https://www.youtube.com/watch?v=NypKOYw_peQ
https://www.youtube.com/watch?v=Otp8aOXO8FI


43 

 

12. Bilagor 

Bilaga 1:

 

 

Bilaga 2: 

 

 

Bilaga 3: 



44 

 

 

 

Bilaga 4: 

 

 

Bilaga 5:  



45 

 

 

 

Bilaga 6: 

 

 

Bilaga 7: 



46 

 

 

 

Bilaga 8:  

 


