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Abstract 

 

This essay is a qualitative study of the Swedish joint-stock company Svenska Spel AB’s 

television commercial from 2008. The commercial is called “Spela lagom - When I grow up”, 

and is meant to serve as an informational commercial about being underaged in situations 

regarding gambling. Using semiotics and rhetoric’s, we are analyzing how elements seen in the 

commerical affects the rhetorical situation the clip is bound to; how the marketing is done to 

enhance Svenska Spel’s brand; and what strategies are used to make sure the public service 

announcements regarding persons involved with underage gambling gets acceptance. The results 

show that arguments using pathos and ethos are used widely in this commercial, to enhance the 

feeling of responsibility from Svenska Spel. Another conclusion drawn is that the context, 

together with visual language known to the underaged, makes this commercial fit that target 

group. The company integrates with the theory of Corporate Social Responsibility (CSR) and by 

this commercial they show the viewer’s their ideology about the importance of responsibility. 

 

Keywords: Rhetoric, Semiotic, Svenska Spel AB, Swedish television commercial, Underage, 

Community information, Social responsibility, CSR. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle finns ett flertal exempel på företag som nyttjar CSR (Corporate Social 

Responsibility); en målsättning för företags samhällsansvar. Många av dessa företag applicerar 

detta utan vidare reflektion över varför de tar ett socialt ansvar eller hur de med fördel genomför 

det. Dock bör detta ansvarstagande ses som en strategi som tillsammans med företagets 

verksamhet och övriga tillvägagångssätt lägger grunden för företagets affärsstrategi.
1
 

  

Ansvar och hur företag marknadsför sig kan i många fall vara viktigt för människor när de gör 

val i vardagen. Anledningen till att ekologiska produkter, KRAV-märkta varor eller fairtradeval 

finns är för att ansvar blivit viktigare. Miljö, arbetssyn och etik angående minderåriga är exempel 

på olika samhällsfrågor som aktuellt diskuteras varav etik angående minderåriga är vad som 

intresserat oss och blivit ämnet för denna studie. 

 

Det har under de senaste åren förekommit en reklamkampanj från Svenska Spel där målet är att 

balansera marknadsföringen mellan sina produkter och sitt spelansvar. Syftet med denna 

kampanj är att sätta tydliga gränser för spelande hos Sveriges befolkning
2
 och det är en av dessa 

reklamfilmer som intresserat oss. Mer specifikt innebär detta att Svenska Spel hade en 

reklamfilm från 2008 som förmedlar budskapet att personer under 18 år inte får spela. Vad vi 

funnit intressant med detta är hur Svenska Spel använder reklam som medel för att påminna 

minderåriga om åldersgränser som gäller för att få spela. Frågan är om detta är en strategi för att 

bygga upp en förväntan hos minderåriga, eller möjligtvis skapa trygghet och tillförlitlighet hos 

målgruppens föräldrar?  

 

Det vetenskapliga syftet med denna studie är att studera hur Svenska Spel, som är ett 

vinstdrivande statligt företag, använder reklamfilmen för att framställa sig som ett 

ansvarstagande företag. Med vilka medel sker kommunikationen till mottagaren? Vad är det som 

förmedlas? Och hur stärker företaget genom reklamfilmen sitt varumärke? Detta undersöker vi 

                                                 
1
 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). s. 159. 

2
 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/reklam. (Tillträddes 2012-06-12). 



2 

 

genom en semiotisk och retorisk analys av materialet för att belysa de beståndsdelar som gör 

reklamfilmen till vad den är. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Svenska Spel 

Svenska Spel är Sveriges största spelföretag som ägs av staten och grundades år 1997
3
. I och 

med att Svenska Spel är ett statligt företag är vinst givetvis viktigt, som i alla företag, men vad 

som också ligger i fokus är samhällsansvaret. De menar att samhällsansvar innebär att 

privatpersoner, spelföretag och samhället tillsammans ska behålla glädjen i spelande samt att 

spelandet inte ska leda till problem. De har därför en åldersgräns som säger att en privatperson 

inte får konsumera spel som involverar pengar innan personen fyllt 18 år. Så här uttrycker de sig 

på sin hemsida: 

 

Vi tycker inte att minderåriga ska spela om pengar. Därför har vi en 18-årsgräns på våra spel. 

18-årsgränsen gäller alla våra spel, var du än väljer att spela − i en spelbutik, på restaurang 

eller på svenskaspel.se.
4
 

 

Svenska Spels målsättning är att på ett säkert, ansvarsfullt och affärsetiskt sätt kunna erbjuda 

spel åt folk som är behöriga. Enligt dem handlar det om att skapa en balans för den 

affärsdrivande verksamheten tillsammans med ett tillförlitligt samhällsansvar.
5
 

1.1.2 Kampanjen “Spela lagom” 

Svenska Spel har en pågående kampanj vid namn “Spela lagom” som har pågått sedan 2008
6
. 

Denna kampanj fungerar över flera medieplattformar; som TV-reklam, tidningsannons och via 

webbplats. Som TV-reklam har Spela lagom förekommit på olika sätt sedan starten. Ett mindre 

antal av reklamfilmerna har Spela lagom-kampanjen som sitt huvudbudskap. Resterande 

reklamfilmer syftar till att göra reklam för olika spel och har tendensen att placera Spela lagoms 

logotyp i övre vänstra hörnet i filmernas slutscen. 

                                                 
3
 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta. (Tillträddes 2012-05-10). 

4
 https://svenskaspel.se/?pageid=/omsvenskaspel/miljo-o-samhallsansvar/aldersgranser. (Tillträdes 2012-05-10). 

5
 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/ansvar. (Tillträddes 2012-05-10). 

6
 Nilsson, Miriam. E-postkontakt - Svenska Spel AB. 

https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta
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På Svenska Spels webbplats om Spela lagom
7
 förklaras spelandet och de risker som spelare kan 

utsättas för. Webbplatsen består också av undersidor med rubriker som exempelvis Vad är 

spelproblem?, Spelar jag lagom eller spelar jag för mycket?, Ring stödlinjen! samt Spela lagom - 

här är dina verktyg!. Den sistnämnda rubriken visar en sida med verktyg som är till för att hjälpa 

spelberoende personer att bli av med sitt missbruk. På denna sida finner vi ett stycke med text 

som vi tolkar är tanken bakom Spela lagom: 

 

Att spela ska vara kul och spännande. Men när man har kul är det ibland svårt att sätta stopp. 

Gör det till en god vana att hålla koll på ditt spelande. 

Vi ger dig redskapen för att lyckas. 

Kom ihåg: lagom är bäst!
8
 

 

Webbplatsen levererar också ett självtest som ger uppfattning om hur användarens spelvanor ser 

ut samt varnar om personen är för nära riskzonen att bli beroende. Fler undersidor presenterar 

hur anhöriga eller arbetsgivare bör agera mot personer med spelberoende.
9
 
10

 

1.2 Syfte & Frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Svenska Spels ansvarsretorik i kampanjen ”Spela 

lagom”. Detta gör vi genom att studera en av kampanjens reklamfilmer från 2008. Hur 

framställer sig Svenska Spel som ett ansvarstagande företag och vilka semiotiska och retoriska 

medel används för att övertyga om detta? Och hur bidrar detta i sin tur till konstruktionen av 

företagets varumärke? 

1.2.2 Frågeställningar 

Vi vill med denna studie besvara följande frågeställningar: 

 Vad är budskapet i reklamfilmen och med vilka medel konstrueras detta budskap? 

 Vilka retoriska strategier använder sig Svenska Spel av i syfte av att övertyga 

mottagarna om budskapet?  

                                                 
7
 https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/startsida (Tillträddes 2012-06-01). 

8
 https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/verktyg (Tillträddes 2012-06-01). 

9
 https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/anhorig (Tillträddes 2012-06-01). 

10
 https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/arbetsgivare (Tillträddes 2012-06-01). 
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 Hur bidrar reklamfilmen till att stärka företagets ethos (trovärdighet) och därmed 

varumärket? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 avhandlas den tidigare forskning som vi sett vara relevant för vår studie, men också 

fungerat som stöd genom analysen och diskussionen. Därefter, i kapitel 3, redovisar vi de 

teoretiska utgångspunkterna som vi utgått från genom vår studie. I kapitel 4 behandlar vi den 

metod och det material som studien utgår ifrån. Kapitel 5 redovisar de analyser av materialet vi 

gjort för att sedan i kapitel 6 föra en diskussion om de resultat vi kommit fram till. Slutligen 

sammanfattas uppsatsens resultat och diskussion i anknytning till tidigare forskning, 

källförteckningen redovisas och därefter bilagor. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi undersökningar som på olika sätt är relevanta för vår studie. Vi har 

valt att först presentera hur forskningsläget ser ut i stort och sedan redovisa sex olika 

undersökningar under tre olika rubriker. Dessa rubriker är Ansvarsretorik, Övertyga genom 

målgruppsanpassning och Övertyga genom användning av retoriska strategier. 

2.1 Forskningsläget 

Ämnet för den här studien handlar om ansvarsretorik och konstruktionen av varumärke i TV-

reklam. Vi har funnit tidigare undersökningar gällande CSR och etik, men som saknar 

anknytning till reklamfilm. De undersökningar vi funnit har haft fokus på företags policys och 

profileringar och hur de därigenom framställer sig. Vi har tagit del av Fredrikssons (2008) och 

Egels-Zandéns (2010) avhandlingar som handlar om hur olika företag använder ansvarsretorik i 

sin verksamhet. Vi har också tagit del av tidigare undersökningar om målgruppsanpassning och 

retoriska strategier som används i reklam. Grusell (2008) och Bianchi (2011) har i sina 

undersökningar kommit fram till att målgruppsanpassning är en bidragande faktor till ökad 

effektivitet i reklam. Van den Putte (2009) och Vigsø (2004) har i sina undersökningar studerat 

hur retoriska strategier används för att effektivisera reklam genom retoriska och semiotiska 

medel. 
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Vill vi bidra med vår forskning till vetenskapen; där vi analyserar användning av ansvarsretorik i 

praktiken. Genom vår sökning efter tidigare undersökningar kan vi också se att studier berörande 

reklamfilmers påverkan på människor är vag. Semiotiska och retoriska undersökningar gällande 

text och stillbilder är vanligt förekommande. Därför ser vi denna studie som ett bidragande 

komplement till forskningsområdet gällande reklam i rörlig bild. 

2.2 Ansvarsretorik 

Detta avsnitt redogör för de tidigare undersökningar vi hittat som på ett närliggande sätt liknar 

vår studie inom ämnet ansvarsretorik. Här presenteras två undersökningar som har studerat 

företags ansvarsretorik och sociala ansvar. De båda undersökningarna som presenteras nedan har 

svenskt undersökningsmaterial; något vi lägger stor vikt i eftersom kulturella skillnader kan 

förändra synsättet på ansvarsretoriken samt att vårt undersökningsmaterial primärt berör svensk 

kultur. 

 

Vår studie undersöker hur Svenska Spel använder retoriska och semiotiska medel för att 

framhäva hur de tar ansvar för samhället. Företaget tenderar att använda sig av en Corporate 

Social Responsibility-profil där fokus ligger på det etiska ansvaret för samhällets medborgare. 

Denna profil återfinns i många företag och ansvaret är beroende på vilken bransch ett företag 

tillhör. 

 

Fredriksson har i sin avhandling11 studerat 260 börsnoterade företag på stockholmsbörsen (2004) 

i syfte att kartlägga vilket företagsansvar dessa tar och med vilken ansvarsretorik. Vår studie 

baserar sig på analyserande av en reklamfilm för att belysa Svenska Spels ansvarsretorik. Dock 

har Fredriksson valt att analysera dessa företags årsredovisningar eftersom de enligt honom är ett 

av de mest betydelsefulla dokument som publiceras varje år och tack vare att det har ett 

begränsat utrymme anses det innehålla det viktigaste hos företaget.12 Resultatet indikerar tydligt 

att ekonomiska aspekter med ekonomiskt försvarbart resultat är framträdande hos dessa 

företag
13

. Detta visar sig upprepande, vilket är förståeligt i och med att företag måste få 

ekonomin att gå ihop för att överleva. Det är nästa aspekt som blir det mer relevanta för vår 

                                                 
11

 Fredriksson, Magnus. (2008). 
12

 Fredriksson, Magnus. (2008). s. 19-20. 
13

 Fredriksson, Magnus. (2008). s. 238. 
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studie. Fredrikssons resultat visar att företagets strategiska positionering inom ansvarsretoriken 

berörs av två faktorer; risker och synlighet. Liksom vår studie visar är företagets synlighet och 

hur de framställer sig oerhört viktigt. Dessutom visar Fredrikssons resultat att ju större företaget 

är och desto mer synligt det blir, ju viktigare är den etiska delen av ansvarsretoriken
14

. Samma 

ansvarsretorik berörs också av den andra faktorn; risker. Retoriken hos företag vill presentera ett 

riskmedvetet företag samtidigt som man proklamerar hur verksamheten som bedrivs är riskfri.
15

 

 

På samma område; gällande företags teoretiska ansvarsretorik, finns en studie gjord av Niklas 

Egels-Zandén. Istället för Fredrikssons tillvägagångssätt med analys av årsredovisningar har 

Egels-Zandén fört intervjuer med högt uppsatta människor i olika svenska företag. Han har 

samlat in 130 intervjuer som blir ett empiriskt material. Den forskningsfråga som avhandlingen 

ska undersöka är formulerad:”How do institutional pressures and corporate discretion combine to 

form an MNC’s firm-society policies and practices?”16. Resultatet visar även här att ekonomiska 

aspekter är värderas högst men att etik är näst högst och mycket viktigt för företag i deras 

ansvarsretorik. Egels-Zandén benämner att ansvarsgränser (responsibility boundaries) är den 

första aspekten som bör finnas med i skapandet av multinationella företags policy och praxis.17 

Dessa två studier styrker argumentet att ansvarsretorik hos företag är viktigt och att stor vikt bör 

läggas på skapandet av detta. 

 

Dessa studier är relevanta för vår undersökning på så vis att de har gjorts i syfte att beskriva hur 

olika företag dels formulerar, dels tänker kring frågor som rör ansvar och etik. Dessa 

undersökningar har gjorts i syfte att kartlägga företags ideologier om ansvarsretorik. Dock är 

dessa teoretiska och vi hoppas bidra till forskningen inom detta område genom att göra en analys 

av hur företag gör i praktiken. De tidigare undersökningarna som presenterats ovan används som 

stöd i våra slutsatser och hjälper oss diskutera vårt resultat. Som tidigare nämnt finns också 

styrka i att dessa undersökningar har analyserat material från samma kultur som vårt 

undersökningsmaterial. 

                                                 
14

 Fredriksson, Magnus. (2008). s. 240. 
15

 Ibid. 
16

 Egels-Zandén, Niklas. (2010). s. 13. 
17

 Egels-Zandén, Niklas. (2010). s. 149. 
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2.3 Övertyga genom målgruppsanpassning 

Vid sidan av undersökningar om ansvarsretorik är också tidigare forskning om reklam och 

reklamfilm av vikt för vår studie. I synnerhet undersökningar som rör målgruppsanpassning. 

 

Marie Grusell behandlar i sin avhandling hur reklam uppfattas av människor och hur olika 

medier påverkar olika åldersgrupper bättre än andra. Syftet med hennes studie är att ta reda på 

allmänhetens olika synsätt på reklam och detta genomförs genom analys av resultatet från en 

nationellt riktad surveyundersökning. 18 Resultatet visar att människor varit relativt kritiska till 

reklam i allmänhet men att den yngre generationen är mer liberal till den. Budskap som 

förmedlas påverkas av den kontext den vistas i och genom att målgruppsanpassa materialet till 

rätt kontext kan mer vinning uppnås. Åldern är en av faktorerna som drar en distinkt gräns 

mellan uppfattningen om TV-reklam och tidningsreklam. Den yngre generationen är mer liberal 

och öppen till TV-reklamen samtidigt som den äldre generationen snarare ser TV-reklamen som 

störande, och då hellre ser till reklam i tidningar.19 

 

En annan undersökning som angår målgruppsanpassning är gjord av Cinzia Bianchi. Hon har 

analyserat annonser från tidningar ur både ett semiotiskt och retoriskt perspektiv, precis som vi 

gör i vår studie fast på rörlig bild. Hennes undersökningssyfte är att analysera effektiviteten hos 

reklam. Precis som Marie Grusell, lägger Bianchi fram teorier om att retoriken är viktigt ur en 

målgruppsanpassningssynvinkel. För att övertyga läsaren om budskapet som förmedlas, och 

uppnå mest effektivitet, måste företaget rikta budskapet direkt till den målgrupp man vill beröra. 

Bianchis undersökning berör också nästa område inom den tidigare forskningen.
 20

 

2.4 Övertyga genom användning av retoriska strategier 

När målgruppsanpassningen väl är klar, säger Bianchi, visar hennes undersökning att reklam 

effektivast når mottagaren om känslor och passioner berörs.
21

 Detta ses som effektivare än 

exempelvis siffror som visar att någon produkt är bättre än en annan.  

 

                                                 
18

 Grusell, Marie. (2008). s. 25-26. 
19

 Grusell, Marie. (2008).  s. 109. 
20

 Bianchi, Cinzia. (2011). 
21

 Bianchi, Cinzia. (2011).  s. 243. 
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Samma resultat visar Van den Puttes undersökning från 2009. Han har analyserat 

reklamkampanjer i Holland med syfte att kartlägga de strategier som används i dessa. Van den 

Putte har intervjuat personer i olika hushåll om konsumtionsvanor för att sedan analysera 

materialet i en kvalitativ analys.
 22

 Det visade sig att reklam innehållandes pathos (känslomässigt 

budskap) var det argument som fungerade bäst för att sälja produkter, medan reklam 

innehållandes logos (informativt budskap) var mindre framgångsrika i den här frågan.
23

 

 

Det har också gjorts mer djupgående analyser av diverse olika budskap. Orla Vigsø har 

genomfört en retorisk och semiotisk analys av 139 valaffischer från det svenska riksdagsvalet år 

2002. I denna avhandling analyserar Vigsø både text och bild i syfte att se samband mellan 

valaffischerna samt se semiotiska och retoriska tendenser som återanvänds hos 

dem.
24

Undersökningen visar att förankringen mellan text och bild, där texten tar bort 

polysemiska antydningar, är vanligt förekommande
25

. Affischer innehållandes budskap som 

syftar till att beröra läsarens känslor (pathos) eller som skapar en positiv bild av avsändaren 

(ethos) är mycket mer förekommande än informativa budskap (logos).
26

 

2.5 Studiernas relevans  

Dessa kategorier blir relevanta för vår studie i och med att frågeställningarna berör dessa 

områden. Svenska Spel har ett ansvarstagande koncept att förhålla sig till. Därför är CSR-

forskning och annan forskning om företagsansvar relevant. Målgruppsanpassningen är också en 

viktig del i budskapsförmedlingen. Dels är utformning av innehållet i reklamfilmen viktig, men 

också kontexten den förmedlas i. Övertyga genom användning av retoriska strategier har också 

hög relevans i och med att de retoriska argumenten tillsammans med den visuella effekten 

behandlas. Hur dessa tillsammans används för övertygelse och vilka strategier som fungerar bäst 

i olika sammanhang blir intressant och relevant i analyserandet av reklamfilmen. 

  

                                                 
22

 van den Putte, Bas. (2009). s. 674-675. 
23

 van den Putte, Bas. (2009). s. 687. 
24

 Vigsø, Orla. (2004). 
25

 Vigsø, Orla. (2004). s. 201. 
26

 Vigsø, Orla. (2004). s. 209. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. Vi utgår ifrån en bredare aspekt med 

övergripande teorier och går allt eftersom djupare ner på mikronivå i bland annat de semiotiska 

begreppen.  

 

Först presenterar vi teorier angående företagsansvar där socialt ansvar och CSR är i fokus. 

Därefter behandlar vi teorier om varumärkesuppbyggnad, retorik, visuell retorik och semiotik. 

Dessa teorier ligger till grund för vår analys och resultatredovisning samt kommer att återkopplas 

till i diskussionskapitlet.  

3.1 Socialt ansvar och CSR 

Då Socialt ansvar bryts ner i två beståndsdelar, social och ansvar, blir definitionen av begreppen 

en klarhet i vad de tillsammans betyder.  

 

Social - ”Som har att göra med samhället”. 

Ansvar - ”Skyldighet att stå till svars”. 

Detta betyder således att företag som visar socialt ansvar har som skyldighet att stå till svars för 

sin påverkan på samhället. Detta kan utföras på olika sätt, antingen genom att undvika handlingar 

som påverkar samhället negativt eller påverka samhället positivt genom att utföra bra 

handlingar.
27

 

 

Något som Grafström, Göthberg och Windell, författarna av boken CSR: Företagsansvar i 

förändring, kan konstatera är att socialt ansvar är svårt att definiera generellt för alla företag. 

Ansvaret blir individuellt för varje företag, men diskussioner inom ämnet har kommit att falla 

under etiketten CSR.
28

 

 

CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om företags sätt att visa ansvar. Vi 

frågar oss inte längre om företag tar ansvar, utan hur de ska bete sig för att visa att de gör det. 

Olika företag förväntas ta ansvar på olika plan och till olika målgrupper. Systembolaget kan ha 

                                                 
27

 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). s. 15. 
28

 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). s. 38. 
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en ansvarspolicy som innebär att inte sälja alkohol till obehöriga samt att inte skapa ett 

alkoholberoende. Andra företag, låt säga ett skogsavverkningsföretag, har givetvis inte samma 

policy men fortfarande är CR (Corporate Responsibility) viktigt dock med fokus på exempelvis 

miljö. 
29

 

 

Vissa företag ser till kundernas önskemål som den viktigaste drivkraften i anpassandet till CSR. 

Detta kan användas som en konkurrensfördel, att behaga kunderna genom att visa det ansvar som 

tas.
30

 Svenska Spel, som är i intresset för oss, har givetvis sin aspekt på vilket ansvar som 

förväntas av dem. Här ligger fokus troligtvis på spelansvar med mål att människor inte ska 

hamna i spelmissbruk. Dessutom är det viktigt att visa ansvar mot föräldrar att deras minderåriga 

barn inte ska spela, då detta enligt forskning lätt kan leda till framtida missbruk.
31

 

 

Grafström, Göthberg och Windells talar även om hur etik och moral snarare har blivit en 

affärsmässig säljstrategi för företag. 

 

Analysen av huruvida det finns ett samband mellan företagets ansvarstagande och dess 

lönsamhet går ofta via företagets anseende.  Även om det är svårt att argumentera för att socialt 

ansvarstagande direkt påverkar företagets lönsamhet går det att argumentera för att det 

påverkar företagets anseende i positiv eller negativ riktning.
32

 

 

Teorier om hur företag använder det sociala ansvaret som konkurrensfördel och för att stärka sitt 

eget varumärke framförs. Betoning ligger i denna strategi och används för att attrahera kunder, 

medarbetare och investerare.
33

 

 

Fredriksson menar att det finns olika sorters ansvarsretorik. Han delar in dem i två olika 

kategorier; ekonomi och juridik/etik. Ekonomi-kategorin tillfaller de företag som avsiktligt visar 

upp sin goda avkastning, bra produkter, hög kompetens och andra aspekter som styrker 

                                                 
29

 De Geer, Hans. (2008). s. 13. 
30

 Berglund, Tommy. (2008). s. 103. 
31

 Se bilaga 1. 
32

 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). s. 157. 
33

 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). s. 155-157. 
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företagets varumärke. Juridiskt/etiskt retoriska företag faller under denna kategori då de i större 

utsträckning väljer att förhålla sig till samhällsfrågor som ligger utanför marknadens ramar. 

Många gånger visar detta ansvar på hur företagen förhåller sig till miljö-synpunkter, men ändå 

passar Svenska Spel in på denna kategori, då de förmedlar information om minderåriga.
34

 

 

Det är en retorik som har till syfte att framställa företaget som etiskt ansvarstagande med 

fokusering på hur man minimerar de skador som uppstår när företaget bedriver sin verksamhet 

och maximerar de sociala förtjänster som företagets verksamheter kan möjliggöra.
35

 

3.2 Varumärke 

Företags varumärken kan i många fall vara nyckeln till framgång. Positivt laddade varumärken 

strider ofta mot varandra och det gäller att ha det starkaste för att stöta bort konkurrenterna. Ett 

varumärke är en symbol som förknippas med ett företag och/eller en produkt. Det är dessutom ett 

redskap som ska stärka, förbättra och kommunicera företagets rykte, image och förtroende.
36

 

 

Affärsstrategier är en nödvändighet för att effektivt stärka och bygga upp sitt varumärke. I annat 

fall blir processen snarare bortkastad, då tid och kraft går förlorad. På senare tid har begreppet 

”varumärke” fått ett stort uppsving. Genom att varumärket har fått en så pass central roll i 

marknadsföringen resulterar det givetvis i att företag vill ladda det positivt. Egentligen är ett 

varumärke bara en symbol, dock besitter denna symbol enorm potential. Symbolen kan bli ett 

uttryck för många olika situationer, beroende på i vilket sammanhang det presenteras. I valet 

mellan två olika varumärken väljer ofta personer det varumärke som laddats med mest positiv 

styrka. Varumärken från företag kan vara laddade för att möta olika genrer. Detta resulterar i att 

olika människor väljer olika varumärken till samma resultat i och med olika anledningar. 
37

 

 

                                                 
34

 Fredriksson, Magnus. (2008). s. 122-124. 
35

 Fredriksson, Magnus. (2008). s. 125. 
36

 Nilson, Torsten H. (2000). s. 9. 
37

 Nilson, Torsten H. (2000). s. 15-17. 
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Ett bra varumärke representerar ett förtroende. Att skapa ett förtroende är en nödvändig del av 

framgångsrikt varumärkesladdande, inte bara ur leverantörernas synvinkel utan också ur 

kundens perspektiv.
38

 

3.3 Retorik 

Retoriken kommer från antikens Grekland och betyder på svenska talandets konst. Grunden i 

retoriken handlar om hur talet används för att övertyga sina åhörare. Aristoteles beskriver 

retoriken som följande: 

 

”Retorik är konsten att vad som än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”
39

 

 

Kurt Johannesson menar att allt språk handlar om att påverka andra människor. Den som talar 

har alltid till syfte att leda andra människors tankar och känslor. Han säger även att retoriken är 

ett bra hjälpmedel för att kunna urskilja de retoriska medel som används inom bland annat 

reklam och politik.
40

 Retoriken har dock utvecklats med åren och är i dagsläget en konst/vetskap 

som används, inte bara vid tal, utan även vid andra former av övertygelser som sker runt omkring 

oss.
41

 

3.3.1 Visuell retorik 

Tecken är en central del inom den visuella retoriken. Den visuella retoriken handlar om hur 

människan kommunicerar med tecken i bild. Det som skiljer semiotiken och den visuella 

retoriken åt är synsättet på användningen tecken. Den visuella retoriken, istället för 

konstruktionen av kommunikationen mellan tecken, intresserar sig för och förhåller sig till det 

faktiska användandet av tecken. Den visuella retorikens fokus ligger i hur övertygelser skapas 

genom användning av tecken som argument i bild, till exempel genom metaforer och 

metonymier. Den visuella retoriken tillåter tolkningsprocessen vara öppen för ideologier och 

kulturer som ligger till grund i förståelsen av de tecken som används.
42

 Den visuella retoriken 

kommer till hands när bilder används av exempelvis företag och organisationer i syfte att 

                                                 
38

 Nilson, Torsten H. (2000). s. 18. 
39

 Johannesson, Kurt. (2009). s. 8. 
40

 Johannesson, Kurt. (2009). s. 7-8. 
41

 Vigsø, Orla. (2011). s. 216-217. 
42

 Mral, Brigitte. (2008). s. 72-74. 
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övertyga, skapa ett förtroende eller skapa en relation till åskådaren, skiftas bildens estetik till 

retoriska argument.
43

 

3.3.2 Retoriska begrepp 

Logos, ethos och pathos är tre sammanhängande appellfomer som används för att skapa en 

övertygelse om något. Logos är ett begrepp som används inom retoriken där fokus ligger vid att 

behålla objektivitet, hålla sig till ämnet och peka mot fakta för mottagaren/målgruppen. En 

strävan efter ett neutralt ordval och att framföra sin text på ett kontrollerat sätt. Ethos i sin tur är 

ett begrepp som används för att se till karaktär och personlighetsdrag. Fokus ligger här på att få 

mottagarens/målgruppens förtroende genom sin text. Detta görs genom att avsändaren håller sig 

till att tala för mottagaren/målgruppen genom moralisk karaktär, klokhet eller vänlig inställning 

mot dem, för att de ska fatta tycke för avsändaren och texten. Pathos är det tredje och sista 

begreppet och fokuserar sig på känslor och sinnestillstånd hos mottagaren/målgruppen. Detta kan 

handla om såväl positiva som negativa känslospel från avsändaren för att väcka intresse hos 

mottagaren/målgruppen.
44

 
45

 
46

 

3.3.2.1 Doxa 

Detta är ett begrepp som rör meningar, fördomar, antaganden, tro och åsikter som gemensamt 

delas av en grupp individer. Denna uppfattning som delas om hur världen ska vara har samtidigt 

en stor inverkan på den enskilde individens världsföreställning.
47

 

3.4 Semiotik 

Vi möts dagligen av tecken i olika former runt om i samhället. Tecken heter på grekiska semion 

och därav kopplingen till semiotiken; semiologi – läran om tecken. I samhället träffar vi på olika 

tecken i olika kontexter, exempelvis reklamskyltar, musik, filmer, texter, tidningar, osv. Allt som 

kan tolkas är tecken och betydelse skapas i mötet med betraktaren.
48

 

 

Semiotiken skiljer sig någorlunda mot andra kommunikationsteorier genom att denna lägger 

fokus på hur tecken, i den kontext den befinner sig i, får en mening; kommunikation som 

                                                 
43

 Carlsson & Koppfeldt. (2008). s. 10. 
44

 Vigsø, Orla. (2011). s. 221. 
45

 Mral, Brigitte. (2008). s. 78-86. 
46

 Mral, Brigitte & Larsson, Larsåke. (2004). s. 22. 
47

 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik. (2011). s. 17. 
48

 Ekström, Mats. Moberg, Ulla. (2008). s. 17. 
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meningsskapande. Dessutom intresserar sig semiotiken för vad som kan hända med tecknet om 

det skulle dekontextualiseras, alltså tas ut ur sitt sammanhang, men också om det skulle 

rekontextualiseras, placeras i ett nytt sammanhang. Vad som kännetecknar semiotiken för vad 

det är, är att den ser verkligheten som en text där människor kan tolka, läsa och avkoda de tecken 

som upplevs i verkligheten. Text, i det här sammanhanget, behöver inte vara ord i en mening, 

utan helt enkelt någonting som kan tolkas; en bild, någons kroppsspråk, en reklamfilm, en 

tidning eller någonting annat som bär en betydelse.
49

 

3.4.1 Denotation & Konnotation 

Denotation är ett begrepp som används för att beskriva det faktiska som kan ses - det uppenbara, 

manifesta, i exempelvis en bild, där denotativa tecken ligger till grund för vidare tolkning. 

Konnotation är ett begrepp som definieras som något där betydelsen av de djupare lagren i hur 

bilder kommunicerar är central. Konnotationen ser till hur associationer, idéer, känslor och 

kulturella betydelser kan knytas till de denotativa tecken som kan urskiljas i en bild.
50

 

3.4.2 Polysemi 

Alla bilder och texter går att tolka på en rad olika sätt. Detta definieras genom att säga att de är 

polysemiska; de har olika budskap beroende på vilken kontext de tolkas eller vistas i.
51

 

3.4.3 Förankring 

För att utesluta feltolkningar i ett bildberättande budskap kan text i form av exempelvis bildtext 

fungera som förankring. Roland Barthes menar att denna teknik bibehåller betraktarens fokus till 

det budskap som förmedlas. Texten väljer ut en av bildens många meningar.
52

 

3.4.4 Paradigm & Syntagm 

När ett budskap ska förmedlas väljs olika beståndsdelar ur dess paradigm, för att sedan 

sammanflätas till den syntagm som vill förmedlas. Exempelvis väljs en specifik bild ur 

paradigmet “bilder” för att förmedla ett visst budskap i en tidningsartikel. Syntagm är den helhet 

som har skapats i sammansättningen av de tecken som valts ur paradigmen.
53

 

                                                 
49

 Ekström, Mats. Moberg, Ulla. (2008).  s. 17-19. 
50

 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas. (2008). s. 16-19. 
51

 Ekström, Mats. Moberg, Ulla. (2008). s. 23. 
52

 Ibid. 
53

 Ekström, Mats. Moberg, Ulla. (2008). s. 26-27. 
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3.4.5 Myt 

Undermedvetna/underliggande meningar i samhället som kan finnas i exempelvis tecken kallas 

för myter. I vardagliga företeelser är myterna associationer och konnotativa innebörder med 

kulturellt påbrå, för att skapa en mening i exempelvis bilder, reklam, text och andra 

kommunikativa medel. Genom myter upprätthålls också maktordningar i samhället genom att 

dessa verkar naturliga och självklara; hur uppfostran, kultur, religion, vetenskap eller andra 

synsätt är fostrat genom samhället. Ofta sker mytuppdelningen genom att världen delas upp i 

motsatspar. Exempel på detta är man-kvinna, ond-god eller högt-lågt. 
54

 

3.4.6 Metafor 

Metaforer används för att återge en bild av verkligheten med en annan, för att försöka 

konkretisera det som förmedlas. Ett klassiskt exempel på detta är hur “lopp” eller “race” används 

för att beskriva vem som leder eller kommer vinna ett val. Ett tecken står för ett annat tecken, för 

att utvidga betydelsen.
55

 

3.4.7 Metonymi 

För att förklara en helhet med en del, eller vice versa, används en metonymi; ett ord som 

egentligen har en annan betydelse, men som i specifika kontexter används för att representera 

någonting konkret. Exempel betyder inte “tidningarna skriver om Fredrik Reinfeldt” att det är 

tidningarna som skriver, utan metonymi används för att definiera ett tecken som annonseras som 

ett annat tecken. 
56

 

4. Material och metod 

I detta kapitel presenteras först den reklamfilm vi valt att analysera och därefter beskriver vi vår 

metod samt det tillvägagångsätt vi använt oss av. 

4.1 Urval och material 

Det vi ämnar undersöka i den här studien är samhällsinformerande reklamfilm. Vi har intresserat 

oss för en reklamfilm som inte innehåller något uppenbart säljande budskap och argument, 

snarare en påminnelse och information om att minderåriga i Sverige inte har rätt att konsumera 

                                                 
54

 Ekström, Mats. Moberg, Ulla. (2008). s. 24-25. 
55

 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik. (2011). s. 25. 
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 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik. (2011). s. 26-27. 



16 

 

hos Svenska Spel. Vi valde att ta en 40 sekunder lång reklamfilm tillhörande Svenska Spels 

kampanj “Spela lagom” för att den är relevant i relation till våra frågeställningar. 

 

Kampanjen “Spela lagom” drivs för att motverka spelberoende hos människor och hjälpa dem 

sätta upp spelgränser. Varför är då en reklamfilm för minderåriga, med i denna kampanj? 

Svenska Spel uttalar sig på sin hemsida om minderåriga: 

 

Vi vet att risken är större att få problem med sitt spelande om man börjar spela tidigt. Vi har 

gjort en stor undersökning och det visade sig att debutåldern för de som har problem var ca 14 

år i snitt. Samtidigt började de som inte har problem att spela först när de var 18 år i snitt.  

Detta säger Thomas Nilsson, legitimerad psykolog och vd på Spelinstitutet.
57

 

 

Vi har haft e-postkontakt med Svenska Spel och fått tillgång till en fil innehållandes den 

reklamfilm vi ämnar analysera. Reklamfilmen kan även ses på YouTube
58

. Därmed har vi också 

fått tillåtelse att göra en analys av reklamfilmen “Spela lagom - When i grow up”.
59

 I samband 

med vår e-postkonversation fick vi även ta del av en tillhörande annons
60

. Annonsen ska fungera 

som ett komplement till den tillhörande reklamfilmen dock riktad till en annan målgrupp. Den 

kommer att beröras under analysen, men inte analyseras i sig då vår studie syftar på 

reklamfilmen. 

4.2 Metod & tillvägagångssätt 

Det som bygger grunden för vår kvalitativa studie är de frågeställningar som vi ställer oss och 

dessa fungerar sedan som utgångspunkt för valet av undersökningsmaterial och metod. Relevant 

undersökningsmaterial till frågeställningarna samlas in för tolkning. Därefter utförs ett 

begreppsligt och teoretiskt arbete av analysmaterialet där vikt ligger i att se om ytterligare 

begrepp kan tas fram och om frågeställningarna kan specificeras. Tillsammans är det tolkningen 

av analysmaterialet och det begreppsliga och teoretiska arbetet som utgör studiens resultat.
61

 

 

                                                 
57
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58
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60
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Denna undersökning analyserar den utvalda reklamfilmen med utgångspunkt i semiotiken och 

retoriken. Först presenterar vi en kontextuell beskrivning som redogör för det sammanhang som 

reklamfilmen visats i. Därefter beskriver vi filmens fabula, en övergripande handling
62

, för att 

sedan dela upp den i dess olika scener samt beskriva vad som händer i dessa genom en 

näranalys
63

. I näranalysen belyser vi olika tecken som bidrar till åskådarens upplevelse av 

reklamfilmen. I detta avsnitt består näranalysen mestadels av denotativa beskrivningar men 

också konnotativa tolkningar som vi anser vara uppenbara. Därefter analyserar vi materialet 

djupare för att belysa underliggande associationer, myter, metaforer och andra konnotativa 

budskap som finns. 

 

I visuell analys är det viktigt att betrakta alla detaljer i en text-, bilder, linjer, färger, 

kroppshållning, blick -för att studera hur tecken och koder kan generera olika 

 föreställningar om något.
64

 

 

Den djupgående analysen delas upp i tre olika teman; Den retoriska situationen, Marknadsföring 

och stärkande av varumärket samt Ansvarsretorik. Den retoriska situationen innebär att vi, med 

utgångspunkt i Vigsøs centrala frågeställningar, analyserar den retorik som används i 

reklamfilmen. Gällande marknadsföringen analyserar vi vilka semiotiska och retoriska medel 

som används för att stärka Svenska Spels varumärke. Därefter analyserar vi på vilket sätt 

budskapet förmedlas, och hur den anpassats efter målgruppen. På så sätt kan vi titta närmare på 

de konnotativa underliggande budskap som kan finnas, istället för de mer konkret synliga 

denotativa budskapen. Detta görs tillsammans med det retoriska i materialet för att med hjälp av 

det besvara våra frågeställningar. 

4.2.1 Den centrala frågeställningen inom retoriken 

Med utgångspunkt i den visuella retoriken har vi även valt att ta med den centrala 

frågeställningen som används inom retoriken. Vi kommer använda dessa i analysen och därför 

blir de en del av vårt tillvägagångssätt. Den centrala frågeställningen lyder som följer. Vem är 

det som försöker övertyga? Det handlar om att se till vem avsändaren är, om det t.ex. är en 
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grupp, organisation eller en person. Vid den här frågeställningen ligger stort fokus på 

avsändarens karakteristiska drag samt hur tydlig denne är. Vem är det som man försöker 

övertyga? Den här frågeställningen handlar om till vilken målgrupp och/eller mottagare det är 

som någon försöker övertyga. Vad är det man vill övertyga om? Fokus ligger här på textens 

syfte och det som avsändaren vill övertyga målgruppen/mottagaren om. Här handlar det inte bara 

om att berätta något, utan även också i många fall förstärka avsändarens image gentemot 

målgruppen/mottagaren. Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? I denna frågeställning 

ligger fokus på att kolla till i vilken kontext som en text är menad (kulturell- och/eller 

tidskontext). Beroende av dessa kontexter så förändras läget för en text i form av livslängd, då 

den minskar beroende på hur specifik kontexten är. Hur försöker man övertyga? Detta är 

själva huvudfrågeställningen i retoriken. Tillsammans med de tidigare frågeställningarna 

underbygger de denna fråga, som ska ge svar på hur en avsändare i sin text försöker övertyga 

någon om något.
65

 

4.2.2 Teorierna i användning 

Vi utgår från en kombination av semiotik och retorik i vår analys av Svenska Spels film. 

Eftersom filmen framställs som en kronologisk berättelse tillämpar vi narrativa begrepp som står 

för den övergripande handling som berättas
66

 samt diegetiskt ljud och icke-diegetiskt ljud. 

Fabula används för att berätta det övergripande narrativet; handlingen
67

. Diegetiskt ljud är ljud 

som kommer från något som ingår i själva narrativet; det som syns i bilden och som karaktärerna 

också borde höra. Icke-diegetiskt ljud är snarare ljud som är till för att skapa stämning hos 

tittaren, exempelvis spännande musik eller liknande som karaktären inte upplever.
68

 
69

 

4.2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till inom den kvalitativa forskningen. 

Dessa används för att stötta upp de resultat och/eller slutsatser som forskarna i en studie kommer 

fram till.
70

 Validitet, som betyder giltighet, delas in i två delar; intern validitet och extern 

validitet. Intern validitet fokuserar på om observationer och teoretiska idéer överensstämmer, det 
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vill säga om rätt metod och teori används till den forskning som utförs. Extern validitet fokuserar 

istället på om resultatet är generaliserbart och i vilken utsträckning det kan appliceras till andra 

situationer och sociala miljöer. Likaså är reliabiliteten uppdelad i två delar; intern reliabilitet och 

extern reliabilitet. Intern reliabilitet handlar om forskarlagets medlemmar och om de tolkar 

materialet som analyseras likasinnat. Extern reliabilitet ser till hur pass replikerbar studien är. 

Detta ses dock som svårt då kvalitativ forskning ofta tenderar att vara bunden till en social miljö 

som kanske inte varar.
71

 

 

I vårt fall anser vi att den interna validiteten i vår studie är relativt hög då metod och teori är 

anpassat efter studiens design. Dock anser vi att den externa validiteten är låg. Anledningen till 

detta är att vårt begränsade material gör att generaliserbarheten till andra möjliga kontexter blir 

väldigt liten. 

 

Den interna reliabiliteten kan kritiseras för att forskarna i ett forskarlag inte tänker likasinnat i 

utförandet av studien. Detta har vi motarbetat genom att utföra analyserna tillsammans och på så 

sätt blir den interna reliabiliteten hög. Den externa reliabiliteten är till viss del hög i vår studie. 

Eftersom reklamfilmen i sig finns kvar för eventuell replikation, blir det inga problem för 

forskarna att få tag i materialet. Dock kan samhällets doxa förändras, vilket resulterar i att 

forskarna inte kan utgå från samma ståndpunkter, metaforer och myter som vi gjort i denna 

studie. Detta är ingenting vi kan påverka eller förebygga, men detta bör ändå nämnas under 

denna sektion. 

4.3 Metodproblem 

Kvalitativ forskning, som denna studie, är enligt Bryman kritiserad av den kvantitativa 

forskningen för brist i sin objektivitet. I och med att kvalitativ forskning har sin grund i att 

forskaren/forskarna som utför studien själva analyserar ett material av något slag, spelar egna 

erfarenheter och tolkningar in, och på så sätt kan resultatet bli vinklat. Detta kan ske redan när 

valet av material väljs ut. I och med att vi inte har en bred urvalsram blir heller inte urvalet brett, 

och då inte heller det subjektiva i urgallringen av reklamfilmer som finns i vår nisch. Dock 

hindrar det inte att senare subjektiva och undermedvetna associationer kan inflika i analysen och 
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diskussionen, men den subjektivitet som kan finnas i urvalet hos kvalitativa studier är enligt oss 

relativt låg.
72

 

 

Bryman menar också att kvalitativ forskning kan vara svår att replikera på grund av att den kan 

vara osystematiskt genomförd. Även om studien är systematiskt gjord kan målgrupperna ändra 

uppfattning om fenomenet. Det resulterar i att samma tolkningar som vi gör kanske inte är 

aktuella när en eventuell replikation genomförs.
73

 

 

Semiotiken kritiseras också för sin osystematik i genomförandet av analysen. Den sortens analys 

kan tyckas bygga på tillfälliga intryck som leder till analyserande av objekt. Dessa intryck kan 

ses som osystematiska och därför kan det vara svårt för en annan forskare att göra samma studie 

igen med liknande resultat. Studien förlorar på så sätt objektivitet och validiteten sjunker.
74

 

 

För att motarbeta dessa metodproblem har vi valt att genomföra analysarbetet tillsammans, för 

att undvika komplikationer i tolkningsarbetet. Detta medför att vi under hela analysarbetet 

diskuterar och kommer överens om en gemensam slutsats. Ett annat problem som vi löser i 

denna analys är att vi båda faller inom ramen för den målgrupp som reklamfilmen riktar mot. Då 

vi befinner oss och lever i samma kultur som reklamfilmen är producerad och riktad till, skapar 

vi oss lättare förståelse för hur reklamfilmen utspelar sig. Vi drar omedvetet slutsatser och en 

igenkänningsfaktor skapas utifrån de normer som råder i samhället vi lever i. Dock kan detta leda 

till att vi förbiser relevant fakta som vi tar för givet. 

5. Resultatredovisning 

Detta kapitel inleds med reklamfilmens uppbyggnad. Först förs en kontextuell beskrivning av 

reklamfilmen. Därefter följer en narrativ beskrivning där filmens fabula presenteras och kort 

därefter beskrivs filmens olika scener i detalj
75

. I 5.2 analyserar vi den retoriska situationen med 

stöd från semiotikens och retorikens teoretiska utgångspunkter och visar med vilka semiotiska 

och retoriska medel Svenska spel förmedlar sitt budskap. Därefter följer 5.3, 

                                                 
72

 Bryman, Alan. (2011). s. 368. 
73

 Ibid. 
74

 Ekström, Mats & Moberg, Ulla. (2008).  s. 27. 
75

 Bolin, Göran. (2008). s. 51. 



21 

 

Marknadsföringsavsnittet, som innehåller analyserande av vad i reklamfilmen som stärker 

varumärket och hur Svenska Spel marknadsför sig själva genom retoriska och semiotiska drag. 

Till sist i detta kapitel redovisas hur Svenska Spel framför det budskap som ska förmedlas till 

målgruppen. 

5.1 Reklamfilmens uppbyggnad 

5.1.1 Kontextuell beskrivning 

Reklamfilmen syntes första gången i TV år 2008 i svenskt reklamsammanhang och är den andra 

reklamfilmen som gjorts i kampanjen Spela lagom. Den visades på Eurosport, TV3, TV6, TV4, 

Kanal 5, Discovery, TV4 sport, Kanal 9 och TV4+ under perioden 13/10-2/11 2008. 

Reklamfilmen tillhör den kategori av reklam som sänds dagligen på TV mellan program på 

kommersiella TV-kanaler. Svenska Spel har under en längre tid haft en kampanj som heter 

“Spela lagom” som syftar till att hjälpa människor reglera sitt spelande till rimliga nivåer samt se 

till att det är rätt åldersgrupp som spelar deras spel. Kampanjen innehåller flera reklamfilmer och 

den reklamfilm som vi valt att analysera är den enda som fokuserar på information angående 

minderåriga. Större delar av denna kampanj, då också vår reklamfilm, finns att se på Internet. 

YouTube har användare som lagt upp dessa reklamfilmer för allmänheten att titta på, då inte alla 

kampanjfilmer aktivt sänds på TV längre. Detta gör att TV inte är det enda mediet som dessa kan 

finnas på.  

 

Denna reklamfilm är, som tidigare nämnt, den enda som fokuserar på att minderåriga inte får 

spela hos Svenska Spel. I och med det är detta också en unik reklamfilm i kampanjen eftersom 

den till synes också riktar sig till ungdomarna själva; målgruppen för reklamfilmen. Då slutet av 

reklamfilmen visar texten “Välkommen. När du fyllt 18.” visar det på att det är direkt till 

ungdomarna Svenska Spel vänder sig.  

 

Tillhörande reklamfilmen har en annons
76

 konstruerats som komplement. Denna annons har 

publicerats i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens nyheter, Göteborgsposten, 

Sydsvenskan, DI weekend och Focus.
77
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5.1.2 Narrativet 

5.1.2.1 Reklamfilmens helhet - Fabula 

Reklamfilmen från Svenska Spel är fyrtio sekunder lång och innehåller, enligt vår uppfattning, 

sju scener innehållandes ett par sekvenser var. Reklamfilmens helhetshandling är att vi ser inslag 

från en pojkes uppväxt. Åskådaren presenteras delar ur pojkens liv där han önskar att han är 

äldre än vad han är. Vid ett flertal tillfällen blir pojken tillrättavisad i och med sin ålder, och vid 

andra tillfällen förstår tittaren hans längtan att vara äldre. Pojken som vi får följa genom 

reklamfilmen utsätts för påtryckningar från sin omgivning och med detta skapas denna längtan 

om att vara äldre. 

 

Fabulan i reklamfilmen blir tydlig då det som sker presenteras i en kronologisk ordning genom 

hela reklamfilmen. Scenerna som åskådaren får ta del av sker med pojkens kronologiska 

åldersökning och tack vare det förstärks också associationerna om att det är samma pojke som vi 

bevittnar växa upp. Poängen i narrativet kommer i slutscenen när avsändaren avslöjas. 

 

Angående ljudet i reklamfilmen finns först och främst ett icke-diegetiskt ljud, som inte hörs av 

personerna i bilden, i form av en låt
78

. Denna har lagts över alla scener för att skapa stämning 

genom hela reklamfilmen då den hörs från början till slut. Musiken som används är framförd av 

Shirley Tempel, med låten “When I Grow Up”. Skaparna av reklamfilmen har valt att använda 

40 sekunder ur den låten, mellan 0:44 och 1:24, då reklamfilmen också är 40 sekunder lång. 

Dessutom innehåller varje scen i reklamfilmen diegetiskt ljud
79

, alltså ljud som karaktärerna i 

filmen hör och som tillhör det som händer i sekvensen. Dessa ljud presenteras mer precist och 

analyseras under tillhörande scen.
80

 I nästkommande avsnitt gör vi en beskrivning av varje scen 

som ligger till grund för de mer djupgående analyserna. 
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5.1.2.2 Scen 1 - Hemmet 

 

     Sekvens 1            Sekvens 2    Sekvens 3 

Öppningsbilden för den här scenen visar en närbild, med en kameravinkel som är placerad snett 

ovanifrån, på ett brädspel och dess kartong. Fokus ligger på den text som är skriven på 

spelkartongens sida och lyder “Ej för barn under 3 år”. Brädspelet är liggandes kvar i den 

halvöppna spelkartongen och ett starkt solljus reflekterar sig på brädspelets yta. Spelpjäser och 

tärning ligger på brädspelets spelplan, några stående och några liggande. Ett barns hand sträcker 

sig efter en av pjäserna och plockar upp den.  

 

Det klipper till en mer överskådlig vy och rummet presenteras för åskådaren. Kameravinkeln är 

riktad in i rummet och på golvet ligger leksaker utspridda. Dessa i form av klossar i olika färger 

samt en kontrollstyrd traktor med dess handkontroll liggandes bredvid. I rummet vistas två 

personer varav den ena är barnet som sträckte sig efter spelpjäsen. Han sitter på golvet framför 

brädspelets halvöppna kartong. Barnet är av utseende att döma en pojke med blont hår som bär 

ett par blåa jeans med uppkavlade byxben, mörka strumpor, en vit t-shirt och en röd långärmad 

tröja med vita ränder på längs med ärmarna. Den långärmade tröjan har en vit dragkedja som inte 

är igendragen. Den andra personen som vistas i rummet kommer ut från köket och tar ifrån 

barnet den spelpjäs som han för mot munnen samtidigt som ett svagt viskande kan uttydas från 

mannen; som tolkas vara pappan till barnet. Personen som stoppar barnet är en man med brunt 

kort hår och skäggstubb som även han bär ett par blåa jeans, mörka strumpor och en beige 

kortärmad skjorta. Mannen, som besitter mer förstånd och vetskap tillrättavisar barnet att inte 

leka med spelpjäserna då han vet att det är för barnets bästa. I samband med att barnet blir 

fråntaget spelpjäsen vänder han sig om och tittar upp mot mannen. I direkt anknytning till detta 

klipps nästa sekvens in som är en närbild på barnets ansikte. Solskenet lyser igenom håret på 

barnet och han tittar upp mot pappan som går därifrån. Den totala spellängden för den här scenen 

är fem sekunder. 
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5.1.2.3 Scen 2 - Tivolit 

 

     Sekvens 1            Sekvens 2    Sekvens 3 

Nästa scen öppnas med en sekvens filmandes en aktiv åkattraktion på ett tivoli, där kameran är 

placerad på en lägre nivå än attraktionen. Attraktionen är inte vad som förknippas med en 

barnattraktion, utan snarare en attraktion för ungdomar och äldre. Detta stärks genom det 

diegetiska ljud som hörs när sekvensen spelas upp. Ljudet består av skrik, vilket tyder på att 

attraktionen är vild/läskig. Denna bild varar i drygt en sekund innan nästa sekvens börjar. Den 

andra sekvensen är likaså drygt en sekund lång och är en närbild på ett par skor, där användaren 

av dessa lyfter på hälarna för att stå på tårna. Skorna har en svart sula, ett grönt parti vid tårna, ett 

gult parti mitt på foten och ett mörkblått parti vid hälen. På den svarta sula syns även diverse 

tecken och symboler. Kameran i denna sekvens är placerad i samma höjd som skorna. Därefter 

följer en sekvens på ungefär tre sekunder där åskådaren kan se två människor. I förgrunden syns 

en pojke i grön t-shirt och röd långärmad tröja med vita ränder längs ärmarna. I bakgrunden syns 

en tjej i ljusblå tröja med en svart väst ovanpå, hållandes ett par rosa lappar; vilket konnoterar att 

hon arbetar där. Runt om dem i bilden syns fler attraktioner. Pojken står mot en planka som har 

en röd linje under den röda texten “LÄNGDGRÄNS 140CM” uppdelat på två rader, där 

“140CM” är drygt dubbelt så stort som “LÄNGDGRÄNS” i textstorlek. Till höger i bild syns en 

vit kedja som sitter upphängd på en vit stolpe i axelhöjd på pojken. Tjejen i scenen står stilla i 

bakgrunden, rör överkroppen och tittar till en början på någonting betraktaren inte ser, sedan mot 

pojken i bild. Kameran är placerad i samma höjd som pojkens bröstkorg. Precis innan nästa scen 

ska börja lyfter pojken sin högra arm och placerar den över sitt eget huvud som en gest till sin 

egen längd. Under hela scenen hörs diegetiskt bakgrundsljud som kommer från andra 

attraktioner och människor som befinner sig på tivolit.  
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5.1.2.4 Scen 3 - Biosalongen 

 

      Sekvens 1               Sekvens 2 

Öppningsbilden för den här scenen utspelar sig i en biosalong. Kameran är placerad bakom en 

röd sätesrad och är vinklad snett ner åt vänster sett från sätesradens riktning. I inledningen av 

scenen kan vi i kamerans fokus se tre personer, varav två av dem är vuxna och en är en pojke. 

Längre bort i bilden ser vi fler personer på en sätesrad längre fram. Ett ljus träder fram och 

belyser barnets huvud, detta av en fjärde person som kliver fram på raden ovanför. I samband 

med att ljuset belyser pojkens huvud vänder han sig om och tittar upp mot den fjärde personen 

som är ståendes bakom. Ljudmässigt hör åskådaren bakgrundsljud från en film på en biograf. 

Från filmen kommer växelvis ett morrande och ett högt skrik två gånger var. Detta, tillsammans 

med att ljuset stannar upp på den enda personen vi ser i salongen som inte är längre än stolen den 

sitter på, skapar konnotationer om att detta inte är en barntillåten film. 

 

Det klipper till en ny omgivning; sekvens två. Kameran i den här sekvensen är placerad bredvid 

en reklampelare som täcker upp den högra delen av bilden. På pelaren visas en affisch med röd 

text på en vit banner på som lyder “Åldersgräns 11år”. Detta styrker tidigare associationer om att 

pojken inte borde se den film han nyss såg på. Till vänster om pelaren kommer två personer 

gåendes, en av dem är en man av äldre ålder och den andra är en pojke. Mannen bär glasögon 

och har grått hår på huvudet. Han bär även en långärmad tröja i en mörkgrön nyans, som 

tillsammans med skjortan konnoterar att mannen arbetar där. Mannen håller barnet om axlarna 

framför sig och leder ut honom genom bilden. Pojken bär en likadan tröja som i tidigare scener, 

en röd med vita ränder på samt en vit t-shirt med grön text på. Samtidigt som de båda passerar 

pelaren i bild så tittar pojken på pelaren och affischen. De båda går mot kameran och lämnar 

bilden till vänster. Den här scenen varar i fem sekunder och är den tredje scenen i filmens 

ordning. 
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5.1.2.5 Scen 4 - Uppförsbacken 

 

      Sekvens 1               Sekvens 2 

Den fjärde scenen i denna reklamfilm utspelar sig utomhus. I scenens periferi syns blå himmel, 

gröna träd och buskar samt hus, staket och lyktstolpar. Kameran är placerad i en backe där 

åskådaren möts av fem människor; alla på lägre höjd än kameran. Fyra av dessa personer åker 

moped upp för den asfalterade backen, mot kameran, på diverse olika mopeder och i olika 

utstyrslar. Samtidigt som mopederna åker förbi i bild så hörs det motorljud från dessa. En bit 

efter mopedisterna, längre ner i backen, syns en cyklist iklädd ljusa jeans, röd t-shirt, röd 

långärmad tröja med horisontella vita ränder på samt en svart hjälm. Precis som mopedisterna rör 

sig cyklisten uppför backen, dock inte med samma hastighet. Efter ungefär två sekunder byts 

kameravinkeln till en mer inzoomad bild på cyklisten som också varar i cirka två sekunder där 

åskådaren får se mer närgående hur cyklisten kämpar för att ta sig upp för backen. Även under 

denna sekvens hör vi mopedernas motorljud, dock svagare och i bakgrunden, samtidigt som 

rasslandet av en cykelkedja hörs. 

5.1.2.6 Scen 5 - Födelsedagen 

 

      Sekvens 1               Sekvens 2 

Den här scenen utspelar sig utomhus där ett vitt hus, några träd och buskar kan ses ur fokus i 

bakgrunden. Det hörs också fågelkvitter som är ett diegetiskt ljud i filmen. I öppningsbilden står 
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en pojke mitt i bilden. Han bär en röd långärmad tröja med vita ränder längs med ärmarna. Under 

den långärmade tröjan bär pojken en grön t-shirt som har gul text och ett gult tryck på sig. 

Kameran är placerad i brösthöjd och är inzoomad på pojken från mage och upp till toppen av 

huvudet. Runt pojkens krage och hängandes från hans axlar kan gula paketsnören ses. Pojken 

står med blicken ned mot marken och ler. Bakom honom flyger en silverfärgad ballong som är 

fäst nedanför bilden med ett vitt snöre.  

 

Nästa sekvens har samma motiv som det tidigare, men är mer utzoomad och lägre placerad. I 

bilden syns pojken med händerna på styret av en vinröd moped. Mopeden som står med fronten 

riktad mot kameran har svarta backspeglar, svarta handtag och ett svart skydd ovanför lyktan 

som är placerad under styret. På mopeden sitter även blått paketsnöre. Bakom mopeden till 

vänster syns även ytterligare tre ballonger varav två är röda och en är gul. Konnotationen av vad 

åskådaren ser leder till att pojken i bild har fyllt år och mopeden är en present han fått.  

 

Det som sker i denna sekvens är att pojken står vid sin moped. Han tittar och känner på den 

samtidigt som en beige Volvo kör förbi honom till höger i bild. När Volvon åker förbi pojken 

tutar de åt honom och ropar. Pojken vänder sig och tittar på dem när de åker förbi, samtidigt som 

han släpper taget om styret på mopeden. Volvon åker mot kameran och ut till höger i bild. I 

Volvon sitter till synes fyra personer varav tre av dem sträcker upp högerarmarna i luften, genom 

soltaket och de nervevade fönsterrutorna i sidan på bilen. Pojken följer dem med blicken och 

släpper ner sina armar längs sidan med kroppen. Från att vara relativt nöjd med sin 

födelsedagspresent ser nu pojken mer besviken ut än tidigare. Totallängden för den här scenen 

varar i sex sekunder. 
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5.1.2.7 Scen 6 - Hos Svenska Spel 

 

      Sekvens 1               Sekvens 2 

 

      Sekvens 3               Sekvens 4 

Den sjätte scenen utspelar sig inomhus. Åskådaren betraktar ett rum med olika sorters hyllor, en 

disk och två personer. Rummet har även i bildens högra kant en dörr, och till vänster ett större 

fönster. De texter som kan uttydas är två skyltar; en över dörren där det står “SVENSKA SPEL” 

och den andra till vänster om den föregående skylten, som lyder “JACKPOT”. Dessa två skyltar 

får åskådaren att associera till att scenen utspelar sig i en spelbutik. Den ena personen är en man 

som står till vänster i bilden, bakom disken, iklädd ljusblå skjorta och jeans. Han har relativt lite 

hår och skägg, båda grått/vitt. Den andra personen till höger i bild är en pojke, på väg in genom 

dörren. Här kommer också scenens enda diegetiska ljud; en ringklocka som hörs då pojken 

öppnar dörren. Pojken bär jeans, grön/beige t-shirt och en röd långärmad tröja. I första sekvensen 

kommer pojken in genom dörren, hållandes några papper i handen. Kameran är placerad i 

huvudhöjd. De båda personernas blickar möts och båda lyfter hakan i en hastig rörelse samtidigt; 

en hälsningsgest.  

 

Nästa sekvens är en inzoomning på en hand som från bildens högra sida sträcker fram två lappar; 

överst en hundralapp, och under den en större vit lapp med diverse streck och tecken på; en 
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spelkupong. Kameran är placerad på en högre nivå än handen samt har skärpan på handens djup, 

då de ting som syns i bakgrunden är suddiga. Det klipper och bilden byts nu ut mot en närbild 

tagen framifrån på mannen som stod bakom disken i den första sekvensen av scenen. Kameran är 

placerad i brösthöjd på mannen och likaså här är bakgrunden suddig och mannen i fokus. Han 

står till vänster i bild och tittar åt höger. Mannen har, som vi tidigare inte såg, Svenska Spels 

logotyp på höger sida av sin ljusblåa pikétröja. Mannen sänker sitt huvud aningen och höjer 

mungiporna. Under tiden denna sekvens utspelar sig tonar en text fram i vita bokstäver mitt i 

bilden som lyder “Välkommen.”. Därefter bryts det till den sista sekvensen i denna scen. Denna 

gång är det en närbild på den yngre rödklädda pojken. Kameravinkeln är likaså här tagen något 

underifrån; i pojkens brösthöjd. Pojken är till höger i bild, tittandes åt vänster. Efter ungefär en 

sekund pressar han ihop sina läppar, sänker sitt huvud och tittar ner. Under tiden detta sker 

kommer ytterligare en textrad upp mitt på bilden som lyder “När du fyllt 18.” i samma 

formatering som den tidigare texten. 

5.1.2.8 Scen 7 - Logotyp och slogan 

 

      Sekvens 1               Sekvens 2 

Öppningsbilden för slutscenen är en vit heltäckande bakgrund med vinjetterade hörn. I mitten av 

bilden presenteras text som lyder “spelalagom.se”. Den här texten är av ett typsnitt utan seriffer
81

 

där “spelalagom” har röd färg och “.se” är svart. Centrerat längst ner i bilden visas Svenska Spels 

logotyp samt en centrerad svart text under denna som lyder “SVENSKA SPEL”. Denna sekvens 

varar i ungefär två sekunder, därefter tonar ytterligare en svart text fram under “spelalagom.se” 

som lyder “För säkrare spelande”. Denna textrad är också centrerad, dock ungefär hälften så bred 

och hälften så hög som “spelalagom.se”-texten. Även denna text är skriven med ett typsnitt utan 
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seriffer. Samtidigt som denna text tonar fram sker även en animation på den tidigare logotypen. 

En övertoning i vitt läggs på toppen av logotypen, samtidigt som den tidigare vita symbolen 

framhävs ytterligare. 

5.2 Den retoriska situationen 

Den retoriska situationen handlar om att Svenska Spel som företag ska skapa ett förtroende och 

tillit hos sina kunder. Detta ska göras genom en reklamfilm; något som allmänheten kan 

förknippa med försäljning. Det är dock viktigt att visa allmänheten att allvar, ansvarstagande och 

tillförlitlighet är viktigt för Svenska Spel.
82

 

 

Kortfattat kan vi summera den retoriska situationen på följande sätt: Hur ska Svenska Spel som 

företag skapa förtroende om allvar, ansvar och tillförlitlighet till sina kunder, genom reklam som 

folk förknippar med försäljning? 

 

Vi har tagit utgångspunkt i Vigsøs retoriska centrala frågeställningar
83

 i genomförandet av 

analysen gällande den retoriska situationen i reklamfilmen. 

5.2.1 Vem är det som försöker övertyga? 

Avsändaren av denna reklamfilm är Svenska spel; något som de väljer att hålla på till slutet av 

den. I vissa reklamfilmer framgår det klart och tydligt genom hela reklamfilmen vem avsändaren 

är, ofta genom taktiska placeringar av logotyper eller annat. I denna reklamfilm får åskådaren 

bevittna 28 av de totala 40 sekunderna innan pojken i filmen går in i spelbutiken, och 

associationer till vad detta handlar om kan skapas. För vissa åskådare kan det byggas en 

förväntan första gången reklamfilmen bevittnas, om vilket företag som är avsändare. Varför ser 

vi vad vi ser, vad är poängen med det hela, och vem försöker säga oss någonting? Förväntan 

skapas och åskådaren får först i slutet veta vem som är avsändare i det hela - som vi kom fram 

till under 5.1.2 Narrativet.
84
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5.2.2 Vem är det som man försöker övertyga? 

Den aktuella målgruppen för reklamfilmen är minderåriga som ännu inte fyllt 18 år. Detta visas i 

reklamfilmen genom att vi som åskådare får följa en pojke genom sin uppväxt i kronologisk 

ordning. Pojken som hela tiden blir tillrättavisad och känner avsaknad av ålder, blir tillslut 

målgruppen som reklamfilmen riktar sig till. Detta förstärks med texterna “Välkommen.” och 

“När du fyllt 18.” som identifierar pojken, i reklamfilmens sjätte scen, som minderårig för köp av 

spel hos Svenska Spel. 

 

Dock kan diskussioner framkomma om att målgruppen kan vara föräldrarna till de minderåriga. I 

och med att föräldrarna ser reklamfilmen som förmedlar ansvar och tillförlitlighet, påverkas 

också de av filmens ethos och varumärket hamnar i en mer positiv riktning. Som tidigare nämnt 

lägger Grafström, Göthberg och Windell fram en teori om hur ansvarsretoriken också kan 

fungera som en marknadsföringsstrategi. Föräldrar som ser reklamfilmen kan ta åt sig en positiv 

aspekt av hur Svenska Spel behandlar situationer angående deras barn. På så sätt stärks Svenska 

Spels anseende och ansvaret blir också ett sätt att behaga föräldrarna. Alltså kan även föräldrarna 

vara en målgrupp för reklamfilmen. 

5.2.3 Vad är det man vill övertyga om? 

Utifrån tidigare analys och tillsammans med den policy som Svenska Spel har kan vi tyda att de 

vill konstruera ett ethos genom att framhäva allvar, ansvarstagande och tillförlitlighet. Detta 

framförs dock inte med knuten näve i reklamfilmen, utan de har valt att göra en vänlig, snäll och 

lättsam reklamfilm för åskådaren att ta till sig. Detta är en av punkterna som Svenska Spel listar i 

sin årsredovisning från 2010
85

  där de säger: 

 

att bolaget i sin marknadsföring ska ha en ansvarsfull inriktning som också innebär ett socialt 

åtagande, i syfte att inte uppfattas alltför påträngande.
86

  

 

Med detta ökas vår förståelse om varför de gjort en reklamfilm om en pojke som blir 

tillrättavisad. Det handlar om att rätt ska vara rätt och regler och lagar finns till för att följas. 
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Reglerna är satta för att barn inte är mogna nog att bestämma själva över sina pengar. 

Tillsammans med reklamfilmen visades även en annons i Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet, Dagens nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan, DI weekend och Focus, där Svenska 

Spel berättar varför de valt att ha en åldersgräns. 
87

 

 

Känd forskning på området bedömer att unga löper 2-4 gånger större risk att få problem med 

sitt spelande jämfört med vuxna. De saknar helt enkelt förmågan att skilja på slump, chans och 

sannolikhet. Vilket gör dem väldigt sårbara när puls och insatser stiger.
88

 

5.2.4 Vilken kontext sker det i, dvs. tid och plats? 

Reklamfilmen utspelar sig, av de slutsatser vi drar, i en svensk miljö. Detta associerar vi till 

utifrån vår doxa samt den denotativa och konnotativa analys vi tidigare gjort i studien. Texter är 

skrivna på svenska, miljöerna känns bekanta och tidsrummet är aktuellt då de tecken vi ser i den 

denotativa analysdelen överensstämmer med nutida tecken. Detta medför att målgruppen skapar 

en igenkänningsfaktor till reklamfilmen och det bidrar till att reklamfilmens budskap lättare når 

fram. 

5.2.5 Hur försöker man övertyga? 

Reklamfilmen anpassar sig till den kontext och målgrupp som den ämnar beröra gällande det 

budskap de vill förmedla. Som argument genom reklamfilmen kan vi tyda att de håller koll på 

vilka det är som spelar hos Svenska Spel. De vill upplysa om att det är en åldersgräns på 18 år. 

Vi tolkar det även som att Svenska Spel bjuder in målgruppen att komma och spela med hjälp av 

texterna “Välkommen.” och “När du fyllt 18.”. 

 

De har valt att representera målgruppen med en pojke som vi får följa genom hela reklamfilmen. 

Vi tolkar pojken som en metonymi för den valda målgruppen som Svenska Spel riktar sig till; 

barn och unga under 18 år. Pojken blir en metonymi då han genom reklamfilmen hela tiden är för 

ung för att kunna göra det han vill. I varje scen är det något som lockar honom och han upplevs 

som missnöjd/besvärad över situationerna han befinner sig i. Istället för att vara tillräckligt 

gammal eller tillräckligt lång för att kunna ta del av det som han genom reklamfilmen saknar, 
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skapas en igenkänningsfaktor och pathos till åskådaren och pojken blir en metonymi för 

målgruppen som ännu inte fyllt 18 år. Med detta skapas det också en förväntning om att vara 

tillräckligt gammal, att när man blir äldre får man ta del av något som är bättre.  

 

Vidare tolkar vi det också som att Svenska Spel har använt sig av materiella ting för att 

tydliggöra i scenerna och vad de vill ge för budskap med dessa. I första scenen ligger 

skärpedjupets fokus på den text som syns på spelkartongen och inte på det som faktiskt händer i 

bilden; att en hand plockar upp en spelpjäs. Att lägga fokus på objekt bidrar till att lyfta fram det 

i bilden; något som åskådaren ska lägga märke till
89

. I vanliga fall ligger fokus ofta på det som 

händer i scenen, dock ligger fokus i den här sekvensen på något annat; texten på kartongen. Vi 

tolkar det som att skaparen av denna reklamfilm vill att åskådaren ska serveras med budskapet i 

den text som står på kartongen, snarare än vad huvudpersonen i reklamfilmen gör. När hela 

scenen utspelat sig resulterar detta i en starkare betoning på att pojken gjort någonting han inte är 

tillräckligt gammal för. Genom fokusering på kartongens text förstärks scenens syntagm, då 

fokus på handen istället hade kunnat fått effekten att åskådaren missat budskapet i texten. 

 

Pappan i scenen ser vi som en metafor för Svenska Spel, där han skyndar sig in i rummet och 

hjälper pojken (målgruppen). Genom att tolka och presentera Svenska Spel som fadersfiguren 

åtar de sig ansvarsrollen och bygger på så sätt upp ett ethos inför målgruppen. Pappan skyndar 

sig in i rummet för att “rädda” pojken från något han inte vet är dåligt för honom. Pappan går 

sedan lugnt därifrån, vilket indikerar att de snabba stegen han tog mot barnet inte var för att han 

hade bråttom till någonting annat, utan endast för barnets skull.  

 

I den andra scenen finner vi fler tecken som är av betydelse för budskapet i filmen. Först och 

främst möts åskådaren i första sekvensen av en åkattraktion på ett tivoli. Attraktionen fungerar 

som en metafor, då attraktionen symboliserar mer än sig själv. Åskådaren kan konnotera glädje, 

fart, adrenalin, sockervadd och lycka eller kanske köer, åksjuka och ryggont, beroende på vad 

personen har för erfarenheter av nöjesparker och tivolin. Attraktionen kan alltså tolkas på olika 

sätt beroende på vem det är som ser reklamfilmen; attraktionen blir polysemisk. Till detta 

ändamål förstår tittaren när andra och tredje sekvensen spelas att attraktionen innebär fart, skoj, 
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längtan och vuxenattraktion då pojken i scenen försöker komma upp i den längd han behöver för 

att få åka. Många andra polysemiska tolkningar tas alltså bort och kvar lämnas det skaparna av 

reklamfilmen vill att åskådaren ska tänka. Hade ett annat val av tecken ur paradigmet karuseller 

valts som förstasekvens, exempelvis ett klipp på “Farfars bilar” som är en småbarnsattraktion, 

hade de följande sekvenserna med en pojke som försöker bli längre snarare förvirrat tittaren. Vad 

finns det för mening att ha en längdgräns på 140 cm till en småbarnsattraktion? Valet av tecken 

ur paradigmet karuseller med vilken bild som skulle användas till första sekvensen fyller alltså 

fler budskap än sig självt, och just det klipp som nu valts förstärker scenens syntagm tillsammans 

med ljudet, ett skrik, som indikerar för åskådaren att det gäller en vildare attraktion som inte är 

den barnvänligaste.  

 

Den andra sekvensen i denna scen är relativt kort och inte så innehållsrik på information. Skulle 

denna sekvens vara fristående skulle många polysemiska tankar uppstå hos tittarna om varför 

någon har en vilja att stå på tå. Dock förankras de tankarna genom den röda texten som lyder 

“LÄNGDGRÄNS 140CM” och i och med det fixeras tankarna till att pojken försöker uppnå den 

längdgräns som finns. 

 

En annan metafor som används i syfte att konstruera reklamfilmens budskap är mätplankan som 

pojken mäter sig mot. Här kan vi se mätstickan som en metafor för gränssättning och det blir i 

sin tur en metafor för Svenska spels åldersgräns. Svenska Spel vill förmedla ett spelansvar
90

, att 

de tycker en undre gräns är viktig att erhålla. Detta gör de med mätplankans röda text och visar 

med den att liksom på ett tivoli, finns regler som är till för att följas. Val ur paradigmet att 

använda röd text tror vi beror mycket på vår västerländska doxa. Där förknippas röd färg bland 

annat något som bör ges uppmärksamhet, t.ex. i form av en varningsskylt. Likaså fungerar den 

röda texten på mätplankan. Den ska dels dra till sig uppmärksamhet av åskådaren men också 

tydligt visa målgruppen att det finns regler som ska följas. Vi tolkar det som att detta är ett 

medvetet val som Svenska Spel har gjort för att visa sitt ansvarstagande i samhället. 
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Flickan i bakgrunden står stilla och tittar sig omkring, vilket antyder något slags övervakande. 

Det tillsammans med de rosa lapparna som hon håller i, konnoterar känslan av att hon arbetar på 

nöjesfältet, och därmed har auktoritet. Denna konnotation stärks genom att både pojken och 

kameran är placerade under henne, vilket skapar ett grodperspektiv. Detta görs genom att 

kameran är placerad i en lägre position än vad visas i bild och det medför till exempel att en 

person ser mer betydelsefull eller överlägsen ut.
91

 

 

Den första sekvensen i den tredje scenen skulle utan ljud vara mycket polysemisk, men det 

diegetiska ljud som skaparna av reklamfilmen valt att lägga till gör att associationer till monster 

och skräckfilm når åskådaren. Detta resulterar i att förståelse skapas till varför ljuset stannar och 

belyser det enda barnet som syns i salongen; han borde inte vara där. När detta sker tittar pojken 

upp på mannen med ficklampan, och återigen skapas en auktoritet. 

 

I nästa sekvens finner vi liknande händelse som i den första scenen; pojken blir tillrättavisad av 

en äldre person. Tillrättavisandet blir i detta avseende en metafor för ansvar då den äldre mannen 

visar ut pojken ur den salong som han inte bör vistas i. Även i denna sekvens kan vi se pojken 

som en metonymi för Svenska Spels målgrupp. Det är inte pojken i sig som är bråkig och 

försöker smita in på biografen, utan snarare är detta en situation som någon i målgruppen känner 

igen eller till och med kan känna igen sig själv i. Återigen finner vi den röda texten som finns där 

för att ögonen ska dras till den; skaparen vill att åskådarna ska se budskapet. Den röda texten 

som syns på affischen förankrar händelsen som utspelar sig i scenen som åskådaren bevittnar. 

Dessutom återfinner vi ett knep som fanns i den första scenen. Val av fokus återkommer på 

texten snarare än det som faktiskt händer i scenen. Affischen som är placerad på pelaren 

konnoterar till en mörk och skrämmande film, snarare än en barnfilm. Tillsammans med det 

diegetiska ljudet som spelades upp i sekvensen innan stärker detta åskådarens teori om att pojken 

inte hör hemma i den salongen. Texten som är skriven i rött tolkar vi även här som den text vi 

återfann i den andra scenen. Vi tolkar att texten tillhör ett regelverk som finns där av en 

anledning, att inte brytas. Mannen i sekvensen behåller sin auktoritet då han håller tag om 

pojkens axlar samtidigt som de går genom bilden.  
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I den fjärde scenen lämnar skaparen budskapet om tillrättavisande för ett ögonblick, och istället 

fokuseras det på pojkens vilja att vara äldre. Scenens helhet visar att pojken kämpar med att ta 

sig upp för backen, när de på mopeder gör det utan ansträngning. Mopedisterna som är fyra 

personer förstärker våra konnotationer; klyftan är stor mellan att behöva kämpa ensam och 

tillsammans göra någonting enkelt. I Sverige är åldern då en tonåring får börja köra moped 15 år 

och därför kan moped i sig vara en metafor för åldern 15 år. Mopederna i scenen kan då fungera 

som en gräns som visar att personerna på mopeder har fyllt 15 år och att pojken som cyklar inte 

har gjort det. Detta påstående förstärks när nästa scen tar vid, för då förstår åskådarna att pojken 

längtat efter en egen moped. I öppningsbilden för den femte scenen finner vi även här en 

metonym i form av ballonger. Denna metonym indikerar i vår västerländska doxa, ett firande. I 

det här fallet konnoterar vi detta firande till ett födelsedagsfirande då ballongerna är fästa vid den 

moped som pojken står bredvid. Ytterligare en metafor är bilen som får betydelsen “över 18 år”. 

Återigen möts pojken av ett nederlag då lyckan som mopeden skapat snabbt byts ut mot sorg och 

längtan till att själv vara 18 år och umgås med de äldre/vara som de äldre. Denna konnotation 

stärks genom att pojken släpper taget om mopeden i samband med att bilen åker förbi och han 

lägger fokus på den istället för på mopeden som han tidigare gjorde i den första sekvensen. Det 

diegetiska ljudet av tutan i sekvensen bidrar med ett stämningsskapande som stärker bilens 

uppmärksamhet. Samtidigt som bilen åker förbi pojken och tutar slutar även den diegetiska 

fågelsång som hörs i början av sekvensen. Detta stör den harmoni som tidigare rådde och en 

stökighet intar scenen. Bilen lämnar bild och pojken står kvar fundersam. 

 

I den sjätte scenen förstår åskådarna för första gången vad denna reklamfilm tillhör för företag. 

Först här presenteras budskapet mer konkret, företagets logotyp syns och scenen efter gör saken 

ännu tydligare. Den förväntan som har byggts upp om varför vi sett de tidigare scenerna 

återkopplas nu till den sista, som fungerar lite som ett facit. Åskådaren förstår att mannen bakom 

disken har ett ansvar för pojken, liksom andra personer har visat ansvar i de tidiga scenerna. 

Pojkens vilja att vara äldre än han är reflekteras också tillbaka på alla scener i reklamfilmen och 

på så sätt knyts hela filmen samman. Det budskap som förmedlats mindre tydligt i de tidigare 

scenerna blir nu framhävt för åskådarna i “facit-scenen” där det klart och tydligt står 

“Välkommen.” “När du fyllt 18.”. Dessa textrader blir alltså en förankring till det åskådarna har 

sett, men kanske inte förstått i de tidigare scenerna. 
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Den sjunde och avslutande scenen i reklamfilmen består av endast grafiskt illustrerat innehåll. 

De texter och logotyper som presenteras konnoterar att reklamfilmen börjar lida mot sitt slut. Här 

presenteras företagets logotyp tillsammans med en hänvisning om var åskådarna kan finna mer 

information. Här dyker också det sista budskapet upp. “För säkrare spelare” är reklamfilmens 

sista drag av ansvarstagande vilket påminner åskådaren om att detta har upplevts genom 

reklamfilmens gång. 

 

Sammanfattningsvis i detta avsnitt finner vi att Svenska Spel genomgående använder sig av 

ethos som argument genom reklamfilmen. Detta förekommer i form av hur de ofta använder 

både metaforer och metonymier för att visa på allvar, ansvar och tillförlitlighet i det de gör. I 

scenerna konnoterar vi att händelserna speglar Svenska Spels förmåga att bedöma och hantera 

situationer efter målgruppens bästa. Metaforer och scenarion som används är sådana som 

ungdomar känner igen sig i och kan dra referenser till, vilket gör att de lättare kan acceptera det 

som utspelar sig i den sjätte scenen. Vi tolkar att myten i denna reklamfilm upprätthåller 

motsatsparet Rätt-Fel. Reklamfilmen visar upprepade gånger pojken i situationer där han blir 

tillrättavisad av en annan karaktär. Myten om vad som är rätt och fel angående minderåriga i vårt 

samhälle är uppstyrt av bland annat lagar. Svenska Spel använder sig av de tidigare scenerna för 

att påvisa och upprätthålla vad den sista scenen förmedlar; att minderåriga inte är tillåtna att 

konsumera spel. Genom att visa hur illa det kunde gått för pojken med spelpjäsen, att 

skräckfilmer inte är passande för barn eller vikten av säkerhet på tivoli-attraktioner om man är 

för liten, tangerar de tidigare scenerna budskapet som den sista scenen förmedlar. 

5.3 Marknadsföring och stärkande av varumärket 

Hur försöker Svenska Spel övertyga om sitt ansvarstagande och vilka retoriska strategier 

används för att stärka varumärket? 

 

Först och främst gör reklamfilmer ingen nytta om ingen kollar på dem eller lägger märke till 

dem. Därför är första steget att få publiken intresserad av vad reklamfilmen innehåller. Svenska 

Spel använder sig, som nämnt ovan, av en förväntansfaktor. “Vad ska detta resultera i?” kan en 

åskådare tänka när reklamen bevittnas, då budskapet fortfarande kan vara diffust innan de två 

sista scenerna. Detta fäster betraktaren vid reklamfilmen med en förväntan och då kan företaget 

mot slutet marknadsföra sig själva. Svenska Spel försöker övertyga genom att använda flera 
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olika retoriska element, både visuellt retoriskt och genom ljud. Genom den tidigare analysen har 

vi funnit metonymer som indikerar och metaforer som symboliserar Svenska Spel, minderåriga 

och tecken som exempelvis gränser och sinnestillstånd. De har genom dessa skapat sig karaktärer 

som målgruppen ska känna igen sig i. Genom att presentera företaget som karaktärer i 

reklamfilmen, exempelvis pappan eller mannen i scen 6, blir de metonymer då de utför 

handlingar som överensstämmer med företagets policy och hur de vill framställa sin verksamhet. 

Detta gör Svenska Spel i syfte att konstruera ett budskap som ska övertyga om att ansvar 

gentemot minderåriga är viktigt. Svenska Spel har genom dessa karaktärer använt ethos och 

pathos för att påvisa företagets trovärdighet och engagemang. I reklamfilmen återspeglas 

företagets uppsatta mål inom socialt ansvar och spelansvar från årsredovisningen 2010: 

 

 Svenska Spel ska erbjuda kommersiellt intressanta spel och en positiv spelupplevelse 

med ett integrerat ansvar. Det ger långsiktiga kundrelationer och en lönsam affär. 

 Svenska Spel ska sträva efter att vara i världsklass inom spelansvar. Allmänhetens 

uppfattning ska vara att Svenska Spel tar sitt ansvar för att motverka spelberoende. 

 Spelansvar ska vara en självklar del av arbetet för samtliga Svenska Spels 

medarbetare.
92

 

 

En annan åtgärd som Svenska Spel gjort för att stärka sitt varumärke är att se till att 

reklamfilmen endast innehåller deras logotyp, med ett undantag. På många platser i reklamfilmen 

skulle olika logotyper kunnat ses. Exempelvis skulle en logotyp på spelkartongen, en skylt som 

talar om vilket tivoli de är på, tillverkarmärken på mopederna eller ett biografnamn inte vara helt 

oväntat att se. Dessa logotyper, skyltar och tillverkarmärken har skaparna av reklamfilmen valt 

att inte ta med och istället bara visa Svenska Spels logotyp, med undantag från den hastiga 

förbipasserande Volvon. För en person som tidigare sett och lagt märke till Volvos logotyp på en 

bil, kan denne möjligtvis uttyda att bilen som åker förbi är en sådan, dock syns aldrig logotypen 

för Volvo eftersom den är ur fokus under tiden bilen är i bild. I och med att Svenska Spels 

logotyp är den enda som syns tas polysemiska tankar bort om vad reklamfilmen marknadsför. 

Hade till exempel namnet på den nöjespark de befinner sig på synts, hade inte samma tydliga 
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marknadsföring för Svenska Spel uppstått. Med presentationen av Svenska Spels logotyp i slutet 

av reklamfilmen skapas en förankring till det som tidigare visats.  

 

Onekligen bjuder Svenska Spel in ungdomarna till sig genom texterna ”Välkommen.” “När du 

fyllt 18.”. Även här skapas en förväntan och en längtan för ungdomarna att en dag få spela hos 

Svenska Spel. Detta är en marknadsförings/reklam-strategi som vi tidigare sett Marie Grusell 

benämna i sin avhandling: att reklam handlar om igenkänning och förväntan.
93

 

5.4 Ansvarsretorik 

Syftet med hela reklamfilmen tolkar vi vara att förmedla budskapet om att det finns en 

åldersgräns på 18 år för att få handla spel hos Svenska Spel. För att förmedla budskapet använder 

de sig av ethos, som vi tidigare kom fram till. Ethoset innebär ansvar, allvar och tillförlitlighet 

och det budskap som ska förmedlas skulle kunnat göras på flera olika sätt. De skulle kunna 

använda sig av “Anslagstavlan”
94

 som är vanligt förekommande i situationer där den här typen 

av information förmedlas. Dock vill Svenska Spel uppenbarligen vända sig direkt till 

målgruppen innehållandes tonåringar, och då använda sig av reklam-tiden på TV som ett forum 

snarare än Anslagstavlan. 

 

För att förmedla budskapet till målgruppen skulle reklamfilmen egentligen klara sig med endast 

den sjätte scenen tillsammans med slutscenen. Dock väljer skaparna av filmen att exemplifiera 

varför denna åldersgräns behövs. De visar ansvar genom att visa för målgruppen att det kunde 

gått illa om ingen stoppat den lilla pojken som tänkte stoppa in spelpjäsen i munnen. Likaså är 

det inte sunt för ett barn att se en skräckfilm på bio eller säkert nog att åka vuxenattraktioner när 

man är för liten. Detta kallas argumentàtio
95

 och används för att föra argumentationen inför 

målgruppen om varför det budskap som förmedlas stämmer. Dessutom förs ett pathos i samband 

med igenkänningsfaktorn av pojken och om hur illa saker kunde gått om ingen funnits där och 

stoppat exempelvis spelpjäsen som fördes mot pojkens mun.  
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I en mailkonversation vi haft med Svenska Spels marknadsansvarig Miriam Nilsson, berättar hon 

att kompletterande till denna reklamfilm skickades också en annons
96

 ut till Aftonbladet, 

Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan, DI weekend 

och Focus.
97

 Detta komplement för spridningen av informationen har egentligen ingenting med 

reklamfilmen att göra, men det transmediala berättandet
98

 bidrar ändå till spridningen av 

informationen, dock till en annan målgrupp. Eftersom annonsen i sig inte tillhör reklamfilmen, 

mer än ett komplement, lägger vi ingen större vikt i analyserandet av denna. 

6. Diskussion 

För att knyta an det resultat som vi kommit fram till under analysen kommer vi under detta 

avsnitt koppla den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna till våra 

frågeställningar och föra en diskussion.  

 

Genomgående i reklamfilmen finner vi antydningar till hur Svenska Spel visar ansvarstagande. 

Teorierna angående ansvar och CSR stämmer med hur Svenska Spel återges i reklamfilmens 

karaktärer. Pappan, den biografanställde och mannen bakom disken blir metonymer som 

indikerar Svenska Spel och hur verksamheten fungerar; att de tar sitt ansvar. Det sociala ansvaret 

för samhället förmedlas tydligt och budskapet om minderårigas orätt att spela är lätt att uppfatta. 

I den tidigare forskningen benämnde Fredriksson och Egels-Zandén att ansvar för investerarnas 

pengar var den viktigaste förhållningspunkten hos många företag, men eftersom Svenska Spel är 

statligt ägt tror vi att ansvaret för människorna och samhället blir naturligare. 

 

Om vi ser till det Van den Putte talar om i sin studie kan vi också se likheter med det resultat vi 

fått. Precis som han säger använder Svenska Spel först och främst pathos och ethos i sitt 

framförande av budskapet. Olika sekvenser finns där budskap om allvar, ansvar och 

tillförlitlighet präglar filmen. Detta ethos stärker Svenska Spels varumärke i den grad att de visar 

sig ansvarsfulla i situationer om barn och tonåringar som är minderåriga. Den låt som spelas upp 

som ett icke-diegetiskt ljud under reklamfilmens gång hjälper också till att sätta en stämning och 
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härleda åskådaren till hur filmen ska betraktas. Texten i låten uttrycker många gånger meningen 

”When I grow up” och detta tolkar vi som ett komplement till reklamfilmens handling. Det finns 

pathos som spelar på åskådarnas känslor om vad som kunnat hända om exempelvis barnet satt en 

spelpjäs i halsen. Pathos stärks också genom den igenkänning målgruppen kan få i de situationer 

pojken sätts i. Detta kan resultera i att målgruppen ser sig själva i rollen som pojken i 

reklamfilmen har. Van den Putte benämner också att logos inte ses som de bästa argumenten, 

och inte heller finner vi några sådana i reklamfilmen i form av statistik eller liknande.  

 

På flera olika ställen i filmen ser vi användandet av metaforer och metonymier som sätt att 

beskriva mer än vad vi egentligen ser. Pojken representerar målgruppen, pappan och mannen 

bakom disken representerar ansvarstagandet och avvisandet representerar viljan att bli större. 

Dessutom finns metaforer i form av att moped betyder 15 år och bil betyder 18 år. Alla 

situationer som pojken upplever i reklamfilmen är utformade efter målgruppens kunskaper och 

egna upplevelser. Barn och tonåringar som tillhör målgruppen kan mycket väl ha upplevt känslan 

att vara för kort för en attraktion, inte varit gammal nog för moped när kompisarna har det eller 

inte fått sett den film de vill se på bio. På så sätt stärks tilltalet till just de som reklamfilmen är 

riktad till. Det finns även en återkommande myt genom reklamfilmen. Samhällets uppfattningar 

om vad som är rätt och fel presenteras genomgående genom reklamfilmen. Barn ska inte äta små 

leksaker, vuxenfilmer på bio är inte tillåtna för barn och längdgränsen på ett tivoli finns till för 

säkerheten. Alla dessa scener visar hur ansvaret för barns hälsa, både fysiskt och psykologiskt, är 

viktigt att uppmärksamma. När slutscenen sedan kommer har motsatsparet rätt-fel 

uppmärksammats tidigare och på så sätt förtydligar Svenska Spel anledningen till att 

åldersgränsen på spel finns till för de minderårigas hälsa.  

 

Vi ser också fler semiotiska drag i reklamfilmen. Användandet av vissa paradigm är som tidigare 

nämnt noga utvalt för att skapa de tolkningar som är tänkta. Exempel på detta är valet av 

åkattraktion i första sekvensen av den andra scenen som vi analyserade i föregående kapitel. Ett 

annat exempel på semiotiska och retoriska medel är kameravinklar och skärpedjupsfokuseringar 

som bidrar till att logotyper och tillverkarmärken inte syns på annat än det som är Svenska Spels. 

Detta bidrar till stärkt varumärke men framför allt försvinner polysemiska tankar om vad 

reklamfilmen gör reklam för. Vigsø diskuterar i sin avhandling hur polysemiska tankar kan 
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undvikas genom texter som förankrar det åskådaren ser. Detta har vi också funnit i reklamfilmen 

då syntagmen hade blivit mycket svagare om det inte funnits texter som förklarar mätplankan på 

tivolit eller åldersgränsen på bion. Framför allt använder skaparen av reklamfilmen förankring i 

de sista två scenerna för att knyta samman vad det är åskådaren sett, samt vad “Spela lagom” 

innebär; “För säkrare spelande”.  

 

Målgruppens anpassning är också noga uttänkt. Grusell säger i sin avhandling att yngre är mer 

liberala till reklam som förmedlas genom TV, till skillnad från den äldre generationen som hellre 

ser till reklam i tryckt form. Därför anser vi att Svenska Spel har riktat budskapet till de yngre i 

TV-mediet samt ändra målgruppen i den annons som skickades ut till tidningarna i 

kompletteringssyfte. 

 

När vi sedan fokuserar på marknadsföringen av Svenska Spels varumärke finner vi att Svenska 

Spel bygger upp en förväntan inför målgruppen. Denna förväntan bygger på att tanken “när 

åldern är inne får du gärna komma hit och spela”. Här skapas en känsla (pathos) hos målgruppen 

som de längtar efter att få uppleva, precis som pojken på cykeln ville uppleva enkelheten i att åka 

moped. Sättet att förmedla budskapet på, genom pathos, är som sagt också någonting Bianchi 

styrker. Hon menar att känslan om vad som kan uppnås är ett starkare försäljningsargument än 

informationen om vad man kan uppnå. På detta vis marknadsför Svenska Spel sig i förväg till de 

som snart har åldern inne att få spela.  

 

Grafström, Göthberg och Windell benämner också, som vi nämnde i vårt teorikapitel, att ansvar 

och etik också kan fungera som en affärsstrategi. Genom att Svenska Spel i denna reklamfilm 

förmedlar allvar, ansvar och tillförlitlighet kan en sekundär målgrupp beröras. De minderårigas 

föräldrar har också möjlighet att se den här reklamfilmen, och genom att de gjort det stärks 

företagets anseende. Svenska Spel blir i och med det positivt i föräldrarnas ögon samtidigt som 

informationen förmedlas till de minderåriga. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera Svenska Spels ansvarsretorik angående minderåriga. 

Genom denna studie har vi analyserat retoriska och semiotiska medel, för att belysa Svenska 

Spels stärkande av deras varumärke. Reklamfilmen kommer från Svenska Spel och ingår i en 

kampanj som heter ”Spela lagom”. Den riktar sig till minderåriga gällande köp av spel och hur 

Svenska Spel ter sig i en situation som denna. Vi lyfter även fram övertygelsestrategier som 

används för att förmedla detta budskap. 

 

Till en början presenterade vi filmens narrativ och därefter gjordes en mer djupgående analys av 

materialet. Först behandlades reklamfilmens retoriska situation. Där kom vi fram till att pathos- 

och ethos är mest framträdande, och används för att rikta informationen till målgruppen. Därefter 

fokuserade vi på hur Svenska Spel använder denna reklamfilm för att marknadsföra sig själva 

och stärka sitt varumärke. Genom semiotiska drag, så som fokuseringar och kameravinklar, visar 

Svenska Spel ingen annan logotyp än sin egen. Dessutom används metaforer och metonymier för 

att stärka företagets ethos, vilket också bidrar till marknadsföringen. Till sist analyserades också 

förmedlandet av budskapet i reklamfilmen. Genom att målgruppsanpassa filmen och använda 

samma ”språk” och situationer som målgruppen förstår och kan känna igen sig i, förmedlas 

budskapet mer effektivt. Reklamfilmens delar också samhällets myter om vad som är rätt och fel. 

I flera av scenerna presenteras hur barn som inte vet bättre blir tillrättavisade. Ansvar från de 

äldre är anledningen till tillrättavisandet och genom de tidigare scenerna får slutscenen med sig 

samma budskap om att reglerna finns till för de minderårigas fysiska och psykiska hälsa. 

 

Ansvaret är en viktig del i förmedlandet av budskapet. Här påpekar Svenska Spel att minderåriga 

själva inte är vissa om deras förmåga att motstå spelberoende. Därför finns denna åldersgräns för 

att visa vilket ansvar de tar, dels mot de minderåriga men också till de minderårigas föräldrar. 

Företaget strävar efter CSR och de visar i och med denna reklamfilm hur de tänker ta ansvar för 

vårt samhälle. 
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