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Abstrakt
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Problemformulering: Det är intressant att undersöka hur företag som bedriver spelverksamhet i Sverige 
kommunicerar visuellt eftersom deras reklam blivit allt vanligare under de senaste åren. I och med de nya 
lagar som börjar gälla från den 1 januari 2019 är ämnet i aktiv utveckling och därför aktuellt.  

Syfte: Syftet med denna undersökningen är att analysera vilka visuella element och teman som används i 
reklamfilmer för företag som ansökt om att få bedriva casinoverksamhet i Sverige med start 1 januari 2019.

Metod och material: Urvalet består av fem reklamfilmer publicerade åren 2016-2018, på den Youtube-
kanalen med flest visningar tillhörande de företag som beviljats licens för att bedriva spelverksamhet online 
i sverige från den 1 januari 2019. Genom en semiotisk innehållsanalys bestående av tre delar, denotation, 
konnotation och retorik har reklamfilmerna analyserats och tolkats. 

Huvudresultat: Resultaten visar att det finns starka gemensamma teman, i synnerhet inom val av 
färgpalett i filmerna. Vidare så visade resultaten att filmerna spelar på känslomässiga budskap mer än 
informativa.

Nyckelord: Visuell kommunikation, semiotik, retorik 



Innehållsförteckning
1. Inledning ........................................................................................................................................................ 4 
 1.1 Syfte ...............................................................................................................................................4
 1.2 Frågeställning  ................................................................................................................................4

2. Bakgrund  ....................................................................................................................................................... 5
 2.1 Youtube  .........................................................................................................................................5
 2.2 Lagar  ..............................................................................................................................................5

3. Teori  ............................................................................................................................................................... 6
 3.1 Medial estetik  ................................................................................................................................6
  3.1.1 Färgprinciper inom design  ....................................................................................................................................................6 

  3.1.2 Typografi  ..............................................................................................................................................................................6

 3.2 Visuell retorik  ................................................................................................................................6
  3.2.1 Etos  ......................................................................................................................................................................................6
  3.2.2 Patos  ....................................................................................................................................................................................7
  3.2.3 Logos   ...................................................................................................................................................................................7

 3.3 Semiotik  ........................................................................................................................................7

4. Metod  ............................................................................................................................................................. 8
 4.1 Semiotisk innehållsanalys  ...............................................................................................................8
  4.1.1 Metod och urval  ...................................................................................................................8
  4.1.2 Genomförande av analys ........................................................................................................................................................8

  4.1.3 Metodproblem  ......................................................................................................................................................................9

5. Resultat och analys  ....................................................................................................................................... 10
 5.1 Casumo  ........................................................................................................................................10
  5.1.1 Bakgrund  ...........................................................................................................................................................................10

  5.1.2 Denotation ..........................................................................................................................................................................10

  5.1.3 Konnotation  .......................................................................................................................................................................10

  5.1.4 Analys resultat ....................................................................................................................................................................10

  5.1.5 Retorisk analys  ...................................................................................................................................................................11

 5.2 PlayOJO  ......................................................................................................................................11
  5.2.1 Bakgrund  ...........................................................................................................................................................................12

  5.2.2 Denotation ..........................................................................................................................................................................12

  5.2.3 Konnotation  .......................................................................................................................................................................12

  5.2.4 Analys resultat ....................................................................................................................................................................12

  5.2.5 Retorisk analys ....................................................................................................................................................................13

 5.3 ATG  ............................................................................................................................................14
  5.3.1 Bakgrund  ...........................................................................................................................................................................14

  5.3.2 Denotation ..........................................................................................................................................................................14

  5.3.3 Konnotation  .......................................................................................................................................................................14

  5.3.4 Analys resultat ....................................................................................................................................................................14

  5.3.5 Retorisk analys ....................................................................................................................................................................15

 5.4 Unibet  .........................................................................................................................................16
  5.4.1 Bakgrund  ...........................................................................................................................................................................16

  5.4.2 Denotation ..........................................................................................................................................................................16

  5.4.3 Konnotation  .......................................................................................................................................................................16

  5.4.4 Analys resultat ....................................................................................................................................................................16

  5.4.5 Retorisk analys ....................................................................................................................................................................16

 5.5 Bwin  ............................................................................................................................................18
  5.5.1 Bakgrund  ...........................................................................................................................................................................18

  5.5.2 Denotation ..........................................................................................................................................................................18

  5.5.3 Konnotation  .......................................................................................................................................................................18

  5.5.4 Analys resultat ....................................................................................................................................................................18

  5.5.5 Retorisk analys  ...................................................................................................................................................................19

 5.6 Sammanfattning resultat och analys  .............................................................................................20

6. Slutsatser  ...................................................................................................................................................... 21
 6.1 Slutdiskussion  ..............................................................................................................................21

7. Referenser  ..................................................................................................................................................... 22

8. Bilagor  ......................................................................................................................................................... 24
 8.1 Kodschema  ..................................................................................................................................24
  8.1.1 Denotativ analys  .................................................................................................................................................................24

  8.1.2 Konnotativ analys  ...............................................................................................................................................................25

  8.1.3 Etos,patos och logos  ............................................................................................................................................................26



4

1. Inledning
Från och med den 1 januari 2019 så börjar en ny lag att gälla i Sverige (SFS 2018:1138). Lagen gör 
det möjligt att ansöka om och bli beviljad licens för att bedriva spelverksamhet online på den svenska 
marknaden, en licens som tidigare inte existerat (Spelinspektionen, 1, 2018). Som följd av de nya lagarna 
kommer det nu för första gången att finnas företag som agerar på den svenska spelmarknaden lagligt och 
sanktionerat av den svenska staten. Tidigare har spelverksamhet online i Sverige endast existerat i en gråzon. 
Även den kommer nu att förändras. Det kommer då också att förändra förutsättningarna också för de 
spelföretag som av olika anledningar väljer att fortsätta bedriva sin verksamhet utan spellicens.

Spelinspektionen är den myndighet i Sverige vars uppgift det är att övervaka all form av spelverksamhet på 
den svenska marknaden (tidigare Lotteriinspektionen). De får genom den nya lagen utöver ett nytt namn 
och ändrade arbetsuppgifter också ökad makt att straffa de företag som bryter mot de föreskrifter som gäller. 
Spelinspektionen kommer nu för första gången också ha möjligheten att göra detta även för de företag som 
bedriver sin verksamhet från andra länder inom EU-regionen, något som de flesta av de företag hittills 
aktiva på den svenska spelmarknaden ofta gjort (Regeringskansliet, 2018).

Förändringarna som lagändringen tillför kommer därför högst troligt att påverka hur samtliga företag 
aktiva på den svenska spelmarknaden bedriver sin verksamhet, såväl de som gör det licensierat, som de som 
väljer att göra det utan licens. Genom det kan också sättet som dessa företag kommunicerar visuellt komma 
att förändras. En förändring som vi alla kommer att beröras av, oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

Reklam från företag som bedriver spelverksamhet online har nämligen blivit allt vanligare under de senaste 
åren. Det är idag svårt att se på de flesta tv-kanalerna mer än några minuter, utan att exponeras för reklam 
från något spelföretag. Deras reklam kan ses tryckta i tidningen, uppsatta på reklampelare och i utplacerade 
i de flöden som vi läser och de streamar vi ser på online. 

Enligt IRM (2017) står internet som mediekanal för majoriteten av de investeringar som görs inom reklam 
i Sverige, en andel som dessutom bara fortsätter att växa. Informationen från IRM kan ses som väntad, då 
Sverige idag är ett digitaliserat land, då 98% av sveriges befolkning har tillgång till internet hemma, enligt 
en rapport publicerad av IIS, Internetstiftelsen i Sverige, (IIS, 2018). Reklam via digitala medier erbjuder 
dels möjligheter långt utöver mer traditionella medier (Kotler et al, 2017, s 502), men också som Barnet 
(2009) beskriver ger de digitala medierna kommunikatören en möjlighet att aggregera användarens vanor 
helt utan motstycke, och därigenom också en möjlighet att sedan personalisera mottagarens budskap på 
en helt ny nivå. Vidare anser Barnet att denna form av reklamkommunikation skiljer sig så pass från den i 
traditionell media att hon till och med anser att en ny term behövs för att beskriva den, “idiomedia”.

Det torde finnas således ett stort allmänintresse i att, mot bakgrund av de nya lagar som börjar gälla 
angående bedrivande av spelverksamhet online i Sverige, undersöka hur de företag som nu kommer att börja 
bedriva sådan verksamhet licensierat kommunicerar visuellt. Det finns också ett inomvetenskapligt intresse 
för att analysera reklamen från dessa företag ur ett visuellt perspektiv, då vi under våra efterforskningar inte 
kunnat hitta mycket forskning inom området.

1.1 Syfte
Syftet med denna undersökning är att analysera vilka visuella element och teman som används i 
reklamfilmer för företag som ansökt om att få bedriva casinoverksamhet i Sverige från och med 1 januari 
2019.

1.2 Frågeställning
Vilka visuella element och teman finns i de fem mest sedda reklamfilmerna på youtube för företag som 
ansökt om spellicens i Sverige?

Vilka budskap förmedlas genom den visuella utformningen av dessa reklamfilmer?
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2. Bakgrund 
2.1 Youtube
Youtube är en webbsida där användare delar filmklipp där de finns funktioner som låter användare 
kommentera uppladdade filmer och prata med varandra. En användare har även möjlighet att följa andra 
konton för att se tydligt när den användaren personen följer laddar upp ett filmklipp. På youtube finns det 
tillgång till detaljerad statistik på alla tillgängliga kanaler och filmer. Alla filmers datum markeras och de 
går att se exakt hur många gånger klippet visats. 

Youtube LLC är ett amerikanskt företag vilket startades 2005 och som idag ägs av Googles moderbolag 
Alphabet Inc. (Wikipedia, 4, 2018).Youtube är idag den största webbsidan för videodelning, med en 
marknadsandel på över 75% (Datanyze) och med det självskrivna målet att “give everyone a voice and show 
them the world” (Youtube, 1).

Youtube erbjuder många möjligheter för företag och andra organisationer att sprida reklam via dess 
tjänster (Youtube 2). Processen går till så att företaget laddar upp den film man vill använda som reklam 
till en kanal på Youtube. Därefter så ges möjligheten att specificera vilka marknadssegment man vill 
rikta kommunikationen till, vilket Youtube sedan använder för att välja ut de användare som enligt deras 
information passar in på den profil företaget har valt. För de användare som väljs ut kommer filmen att 
dyka upp som reklam i deras videoflöden, samt visas vid de reklampunkter som finns på de filmklipp som 
användaren väljer att se på. Företaget debiteras endast baserat på lyckade visningar, något som youtube 
definierar som om användaren tittar på minst 30 sekunder av filmen, tittar på hela filmen om den är under 
30 sekunder, eller om användaren på något sätt interagerar med filmen, exempelvis att de följer någon länk i 
som visas i filmen. 

Att använda Youtube som mediekanal för ett företags kommunikation på det här sättet kan därför göras 
även på en relativt liten budget. Youtube själva rekommenderar exempelvis en dagsbudget på 6£, eller strax 
under 70 kronor, för kampanjer med en lokal räkvidd.

2.2 Lagar
Den nya spellagen som träder i kraft från och med den första januari 2019 gäller för spel som tillhandahålls 
i Sverige (SFS 2018:1138). De krav som ska ställas på en spelverksamhet som ska tillhandahållas i Sverige 
är att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, att det ska råda hög säkerhet i spelen, att de negativa 
konsekvenserna av spelande ska begränsas och att spel inte ska användas som ett stöd för en kriminell 
verksamhet. 

Skatt på spel med licens ska tas ut på 18 procent, spel för allmännyttiga ändamål kommer fortsätta vara 
skattebefriade (Regeringen, 2018). 

För att få bedriva spelverksamhet i Sverige kommer man behöva en licens. Licens ges av Spelinspektionen. 
Licensen kan högst ges för en period av fem år och kan även förenas med villkor. När den nya lagen träder i 
kraft kommer det finnas det sex olika licenser att söka. De är licens för statligt spel, spel för allmännyttiga 
ändamål, vadhållning, landbaserat kommersiellt spel, spel på fartyg i internationell trafik samt för 
kommersiella onlinespel. 

Enligt den nya lagen måste även personer som vill utnyttja spelen registrera sig, så att spelbolagen ska 
kunna fastställa en identitet och spara ekonomiska transaktioner. Regeringen eller myndigheten kan dock 
meddela undantag. Detta gör företaget också för att det ska gå se spelarnas beteenden för att bland annat 
kunna motverka problem och överdrivet spelande. Det ska även föras register över alla spelare så att det blir 
möjligt att temporärt eller permanent stänga av en spelare från samtliga spelföretag. 

Enligt den nya lagen ska företag vid eventuella överträdelser mottaga ett beslut angående förbud, ändring 
av villkoren eller en anmärkning. Licenser kan återkallas eller varnas om överträdelsen är allvarlig nog. Får 
ett företag en varning tillkommer även en sanktionsavgift, detta för att begränsa den illegala konkurrensen 
från olicensierade spelföretag.
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3. Teori 

3.1 Medial estetik
Medial estetik handlar om att studera de olika aspekterna inom rörliga verk som där bidrar till att formge 
det budskap de kommunicerar (Zettl, 2011, s 365-366). Medial estetik behandlar analysen av de fem olika 
huvudkomponenterna som utgör ett verk, dess färg och ljus, användandet av både det tvådimensionella och 
det tredimensionella, tidsrörelsen, ljudet, samt hur kombinationen av dessa element kan påverkar verkets 
estetisk.

Medial estetik syftar också till att studera meta-budskap. Meta-budskap är de budskap som kommuniceras 
av ett verk genom dess estetiska element, snarare än de som mer explicit kommuniceras av verket (Zettl, 
2011, s 366). Zettl liknar dessa meta-budskap till det första intryck vi skapar när vi träffar någon för första 
gången. Båda typerna av budskap och intryck har nämligen en betydande påverkan på våran uppfattning, 
trots att vi ofta är omedvetna om att det sker.

Det är ett verks estetiska element, samt de meta-budskap som be bidrar till, som kan få samma scen i ett 
verk att uppfattas väldigt olika genom den inramning som verket ges.

3.1.1  Färgprinciper inom design
Färg och dess interaktioner med de olika elementen i en komposition har en betydande roll inom design 
(Feisner, 2006, s 66). Feisner nämner sex principer kring detta, balans, skala, proportion, betoning, 
harmoni och rytm. Balans behandlar den övergripande visuella tonen i en design, och hur färger kan 
användas för att både skapa och motverka känslan av dimension och djup i en komposition. Skala behandlar 
konceptet av storlek i relation till färg, och hur mycket yta en färg täcker påverkar dess intensitet. 
Proportion behandlar relationen mellan temperaturen och intensiteten hos olika toner, och att man 
behöver förhålla sig till dem när man skapar en komposition. Betoning handlar om hur man kan använda 
olika toner och kontrasten mellan dem för att dra betraktarens öga till specifika delar av en komposition. 
Harmoni handlar om att skapa en enighet mellan alla delar i en komposition. Något som lättast uppnås 
antingen genom repetition av element, eller genom användningen av genomgående färger i de paletter som 
används för de olika kompositionerna i en design. Slutligen rytm, vilken överlappar delvis med harmoni då 
rytm handlar om användningen av repetition i variationen av toner inom en design för att skapa balans samt 
betona rörelser (ibid).

3.1.2  Typografiska budskap
Typografi och typsättning skapar tolkningar och associationer hos betraktaren, och kan på så sätt ge en röst 
åt det budskap den förmedlar (Crisp, 2012, s 51). På så sätt kan ett budskaps typografi sägas förmedla sitt 
eget uttryck, som står bredvid det budskap som förmedlas av själva texten. Dessa uttryck kan vara mer 
känslomässiga, som att uttrycka lekfullhet, lätthet, auktoritet eller liknande. Alternativt så kan de syfta till 
att skapa kopplingar till såväl tidsperiodiska som kulturella uttryck.

3.2 Visuell retorik
Retorik brukar kallas konsten att övertyga. I varje situation när någon vill påverka kallas det retoriskt. Alla 
personer kan därför också sägas vara retoriker. Retorik handlar inte om bara tal eller skrift, utan det finns 
fler vis att övertyga en person om något. Till exempel genom att ha ett speciellt bilmärke kan du övertyga 
en annan person om att du är den personen du vill framstå som. Det går även att övertyga någon genom en 
bild, ljud, musik eller grafisk design (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 64-71). 

3.2.1 Etos 
Etos definierar en sändarens trovärdighet. Sändaren övertygar med hjälp av sin personlighet och karaktär. 
Den som kan hantera en situation är en person som har trovärdighet. Trovärdigheten är viktig på grund av 
att vi människor har ett behov av tillit. Detta gör att sändaren spelar roll i om vi kommer tro på budskapet 
personen vill förmedla. Att behålla en stark etos bygger på att personen har en personlighet som passar in i 
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situationen. Det innebär då att man kan ha hög etos inom ett område men inte inom ett annat, och det är 
mottagaren som avgör en sändarens trovärdighet genom dess karaktärsdrag. Karaktärsdrag kan exempelvis 
vara kläder, yrke, meriter och utbildning. Specifika kläder kan vara ett krav i vissa situationer för att 
sändaren ska uppfattas som trovärdig, till exempel att en bankman behöver ha kostym på sig för att de ska 
kännas tillförlitlig. Samhällsgruppen kan också framtonas i klädstilen personen valt (Carlsson & Koppfeldt, 
2008, s 72-74). 

3.2.2 Patos
Patos definierar en sändares förmåga att väcka känslor hos mottagaren. Med rätt patos kan man beroende 
på syfte väcka känslor såsom komik, längtar, hopp, fruktan eller medlidande. Ett sätt att använda sig av 
patos är att uttrycka egna känslor som sedan förs över på mottagaren. Det är viktigt att Patos framförs med 
noggrannhet, går de till överdrift kan personen istället tolkas som oärlig. En strategi inom patos kan vara 
att få mottagaren att bli affekt, vilket innebär att de upplever stark känsla som de behöver få utlopp för. 
Om man föreslår lösningar på problem kan man väcka ett hopp hos mottagaren, vilket hänger samman med 
våra mänskliga problem och behov. Detta kan då upptäckas när man visar möjligheter att bli till exempel 
säkrare, vackrare, populärare eller mer framgångsrik. Ett annat sätt som är vanligt är att man använder 
sig av komik för att roa mottagaren. Den sympati som mottagaren upplever ska då direkt överföras till 
varumärket och stärka dess image. Det är viktigt att mottagaren skrattar och känner igen sig, men de får 
samtidigt inte känna sig hotade. Att mottagaren har medkänsla och känner att de har en viktig roll spelar 
också in en stor roll när patos ska skapas. Inom reklam går det att tala till mottagaren genom olika roller 
och situationer där mottagaren kan se sig själv. Genom de kan sändaren erbjuda mottagaren en roll där 
mottagaren kan känna delaktighet (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 78-82). 

3.2.3 Logos 
Logos definierar en sändares förmåga att övertyga med hjälp av fakta, realism och förnuft. Personer 
behöver något mer än bara en trevlig säljare för att köpa en produkt eller vara, det behövs även fakta. Man 
använder sig av logos för att tala till människors kritiska omdöme och förnuft, logos betyder “tanke” eller 
“argument”. Logos används när man vill vända sig till mottagarens förnuft genom att informera, upplysa 
och undervisa. När logos används i argumenten är det ren fakta som mottagaren inte kan invända mot. Det 
är vanligt att reklamen får mottagaren att fundera lite kring reklamen, som till exempel en märklig bild. 
När mottagaren klurat ut svaret får den därigenom en känsla av att vara kunnig (Carlsson & Koppfeldt, 
2008, s 78).

3.3 Semiotik
Semiotik är läran om att tolka det visuella utifrån de tecken som finns där, samt de betydelser som kan 
utläsas ur dessa (Ekström, Larsson, 2010, s 180). Semiotisk teori handlar om att bryta ner ett objekt i dess 
individuella delar, som bilddetaljer, text, färger och former, men också att ställa objektet i relation till den 
kontext den existerar i och de kulturella associationer den ger upphov till.

Grundstenen inom semiotisk teori är tecken, som i sin tur sedan består av två delar (Rose, 2012, s 
113). Den första delen är grundformen, de attribut tecknet faktiskt besitter. Den andra delen är sedan 
beteckningen, det vill säga den tanke, det ljud eller den bild av objektet som är kopplat till tecknets 
grundform. Moriarty tar också upp en tredje aspekt till ett tecken, först framtagen av Pierre (Moriarty, 
2005, s 229-230). Den aspekten är tecknets tolkning. Tolkningen är den bild som tecknet skapar i sinnet 
hos betraktaren, tillsammans med de idéer och associationer den bilden framkallar.

För att analysera tecken brukar man använda sig av två olika analysmetoder, den denotativa och konnotativa 
(Rose, 2012, s 121). Den denotativa metoden relaterar främst till ett teckens grundform, och avser till att 
identifiera dess egenskaper på ett så objektivt sätt som möjligt (Ekström & Larsson, 2010, s 181). Den 
konnotativa metoden behandlar sedan ett teckens beteckning och tolkningar. Den handlar om att tolka 
de associationer som betraktaren utläser av objektet och hur dessa kan komma att tolkas. Tillsammans 
syftar dessa två metoder till att skapa en uppfattning kring meningen bakom ett tecken, och att förstå dess 
betydelse (Moriarty, 2005, s 232).
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4. Metod 
4.1 Semiotisk innehållsanalys
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av semiotisk innehållsanalys som metod för 
att analysera de filmer vi valt ut som material. Vi valde denna metod då semiotiken är ett effektivt verktyg 
för att analysera hur budskap förmedlas genom visuella uttryck (Rose, 2012, s 105). Rose menar också att 
semiotiken är ett bra verktyg att på ett kritisk sätt kunna analysera just reklam, samt den ideologi som den 
representerar och de sätt detta uttrycker sig på. 

Till vår semiotiska analys har vi tagit fram ett kodschema med frågor, som vi sedan delat upp i tre olika 
huvuddelar. En denotativ, med frågor som fokuserar på en objektiv analys av de konkreta element och 
tecken som ses i filmen. En konnotativ del, med frågor kring tolkningen av de element och tecken som 
identifierats i den denotativa delen, samt hur de uppfattas av mottagaren (Moriarty, 2005, s 231). Slutligen 
har vi också valt att ha med en retorisk del, med tre frågor utifrån de klassiska retoriska grundpelarna 
etos, patos och logos (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 72). Vi valde att göra detta då retoriken är en viktig 
del av budskapskommunikation, och en analys av den retorik som används i ett verk. Tillsammans med 
en semiotisk analys av samma verk för att ge en djupare förståelse för syftet bakom kommunikationen 
(Ekström & Larsson, 2010, s 235).

4.1.1 Material och urval
Vårt urval består av fem reklamfilmer publicerade på de Youtube-kanaler som tillhör de webbsidor som 
företag sökt och beviljats licens att bedriva spelverksamhet online i Sverige genom från och med den 1 
januari 2019. 

För att komma fram till detta urval skapade vi en lista med alla företag som sökt licens en sådan licens 
samt de domäner som de beviljats licens för. Detta gjordes baserat på den information som finns publicerad 
på spelinspektionens webbsida (4, 2018). Detta gav oss en lista med totalt 23 företag och 60 webbsidor. 
Därefter sökte vi upp den officiella Youtube-kanalen för samtliga webbsidor på listan, samt det totala 
antalet visningar varje kanal hade. Resultatet blev att vi lyckades hitta youtube-kanaler för 39 av de 60 
webbsidor på listan. De tio kanalerna med flest antal totala visningar blev sedan de som vi sökte igenom för 
att hitta de reklamfilmer som hade flest visningar.

För att urvalet skulle bli relevant så satte vi ett antal urvalskriterier. Filmen måste ha publicerats under 
perioden 2016-2018. Perioden valdes då en längre period riskerade att göra urvalet för diffust, medan 
kortare perioder visade sig ge ett otillräckligt antal filmer för vårt urval. Filmens längd fick vara max tre 
minuter, detta för att möjliggöra att en semiotisk analys av samtliga utvalda filmer fortfarande kan hållas 
på en acceptabel kvalitetsnivå inom tidsramen för studien. Filmen fick inte enbart kommunicera en enskild 
tjänst eller produkt företaget tillhandahåller, då vårt mål var att undersöka hur företagen marknadsför sig 
som helhet. Slutligen så måste filmen under någon del innehålla en tydlig presentation av företaget. Många 
av företagen publicerar filmen på sina kanaler som tjänar andra syften i deras marknadskommunikation än 
direktreklam, vilket gör att de ligger utanför den här studiens omfång. Av de de filmer som uppfyllde dessa 
kriterier listade vi sedan den filmen från varje företags kanal med flest visningar. Därifrån blev sedan de fem 
filmer med individuellt flest visningar de filmer som ingick i vårt slutgiltiga urval. Vårt slutliga urval blev 
att analysera reklamfilmer från Casumo, PlayOJO, ATG, Unibet och Bwin.

4.1.2 Genomförande av analys
Utifrån de fem filmer vi kom fram till i urvalet analyserade vi varje film separat. Analyserna gjorde vi 
individuellt, för att på så sätt undvika att påverka varandra. Filmerna har analyserats i sin helhet utifrån det 
kodschemat vi gemensamt satt upp. Som komplement till kodschemat tillförde vi även kodinstruktioner till 
de frågor som vid en första analys gav för stpr spridning på resultaten (Se bilaga). 

Därefter summerade och sammanställde vi resultaten gemensamt. Detta gjordes genom skriva våra resultat 
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utifrån kodschemat i löpande texter. Resultaten är här uppdelade i fyra stycken, de denotativa resultaten, de 
konnotativa resultaten, en analys av dessa, och slutligen de retoriska resultaten tillsammans med en analys 
av dem. Analysen avslutas sedan med en övergripande analys av resultaten från samtliga filmer.

4.1.3 Metodproblem
Redan vid urvalsprocessen för det material vi använt oss av stötte vi på ett antal problem. Det första 
problemet var att vi inte lyckades hitta youtube-kanaler för ett antal av de företag som ansökt om och 
beviljats spellicens, vilket då resulterade i bortfall. Det visade sig också att de tio kanalerna med flest totalt 
antal visningar i ett antal fall publicerar filmer för mer än en av de domäner de företag vi tittat på äger. 
Exempelvis så publicerar youtubekanalen Pokerstars filmer för både pokerstars.se och pokerstarscasino.se. I 
ett fall hörde dessutom kanalen till vad som nu är två företag, då AB svenska spel sedan årsskiftet 2019 nu 
är uppdelat i två företag, AB Svenska spel och Svenska spel Sport & Casino AB. Dessa delar då fortfarande 
än så länge på kanalen Svenska spel.

Vi hade ursprungligen som mål att endast analysera filmer publicerade under 2018, dock gav det ett 
obefintligt urval. Vi valde då att utöka uvralsspannet till åren 2016-2018. Dock resulterade det fortfarande 
endast i filmer från fem av de tio kanalerna, vilket då fick bli vårt urval. När vi testade analysen av dessa 
filmer enligt vårt kodschema så visade det sig att en del av de frågor vi var för generellt formulerade. Det 
gjorde att de gav ett resultat som var för tolkande och därför subjektiva. I och med det blev vi tvungna att 
förtydliga några frågor. 

Två faktorer som troligen till viss grad har påverkat resultaten av våra analyser är de personliga erfarenheter 
och åsikter som vi som genomfört den här analysen har. Dels så har ingen av oss några konkreta erfarenheter 
av spelande, varken online eller fysiskt. Vi håller båda dessutom överlag negativa åsikter gällande både 
spelande och den reklam som för spelverksamhet som vi möter. Dels så kan det faktum att vi båda studerar 
grafisk design högst troligt ha kommit att påverka de resultat vi nått, då den erfarenhet vi har inom 
området kan påverka hur vi uppfattar de visuella elementen i filmerna som vi har haft som mål att analysera.
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5. Resultat & analys
5.1 Casumo 

Titel reklamfilm: Big wins and a great welcome deal - Casumo TV commercial
www.youtube.com/watch?v=eFuqEyW8exk
8 541 606 visningar, Publicerad 2 November 2016. 
casumo.com/sv - Casumo Services Ltd

5.1.1 Bakgrund
Casumo erbjuder onlinespel för både datorer och mobila enheter. Företaget har vunnit många priser i EGR 
(Egaming review awards), exempelvis, “rising star” 2013 och “mobile operator” 2018 (Wikipedia, 2, 2018). 
De grundades år 2012 och under sitt första år gick de från att ha åtta anställda till 35, vilket gjorde dem till 
dem till de snabbast växande onlinespelföretaget (Sydöstran, 2014). 

5.1.2 Denotation
Filmen är en animerad film på 20 sekunder. Det finns inga personer med i filmen. Färgerna i filmen är 
överlag starka, ingen av färgerna framträder mer än de andra. Färgerna från företagets logotyp har ingen 
framträdande roll i filmen. De typsnitt som används i filmen är sanserifer och det mest framträdande 
typsnittet är också en sanserif. Företagets logotyp visas i slutet på filmen samt som en del av grafiken 
i början. Det av företagets erbjudanden som presenteras är deras nykunds-erbjudande att man får sin 
första insättning tredubblad. Filmen presenterar ingen information om de problem som kan uppkomma i 
samband med spelande. Det presenteras information om de regler som gäller för deras nykunds-erbjudande. 
Den informationen presenteras i nederkant på filmen under den andra halvan av speltiden.

5.1.3 Konnotation
Filmen upplevs inte som lång, och den övergripande känslan av filmen är lekfull, glad och något oseriös. Då 
det inte finns några personer i filmen påverkar de inte heller känslan i den. Färgerna kopplas väl till känslan 
i filmen då de är starka och kontrastrika vilket upplevs som lekfullt, tilltalande och inte allt för allvarligt. 
Flera av de typsnitt som används har en handgjord känsla vilket går väl ihop med filmens övriga element. 
Det finns ett typsnitt som framträder mer än de andra på grund av dess storlek, livfulla animationer och 
starka färger. Företagets branding kopplas starkt till filmens känsla av glädje och lekfullhet. Användandet 
av företagets logotyp på mätaren som fylls vid vinst skapar sen en koppling mellan företagets brand och 
att vinna. Generell information kring de tjänster och erbjudanden som företaget får mycket plats i filmen, 
med stora animerade grafiska element och livfulla illustrationer. Den information som visas om regler kring 
bland annat vinster samt de varningar angående spelande som finns med i filmen göms undan i nederkant, 
och känns som att de finns med för att det finns krav på det.

5.1.4 Semiotisk analys av retorik
I vår semiotiska analys framkommer det att de element som framträder mest i filmen är användandet av 
starka färger i typografi och animation för att förmedla sitt budskap. Objekt i starka och ljusa nyanser 
kontrasteras mot bakgrunder i mörkare och dovare toner, vilket överensstämmer med hur Zettl beskriver 
hur starka nyanser ger ett objekt i rörelse en hög energi (2011, s 369). Användandet stämmer också med 
hur Feisner beskriver att klara och intensiva toner kan syfta till att dra betraktarens uppmärksamhet till 
dessa objekt i en komposition (2006, s 72). Det överensstämmer också med Feisners beskrivning av hur 
kombinationen av mindre mängder starka färgtoner tillsammans med större fält med komplementerande 
mörkare toner kan användas för att skapa harmoni i en komposition (ibid s 74). Våra resultat visar att de 
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typsnitts som valts stämmer väl överens med betraktarens förväntningar av mediet, vilket Crisp menar 
som önskvärt för bra typografi då den då stärker de underliggande känslorna som finns i budskapet som 
förmedlas (Crisp, 2012, s 53).

Etos finns inte med i filmen eftersom talaren i filmen inte spelar någon väsentlig roll för budskapet. Patos 
används i filmen då de budskap som presenteras mestadel anspelar på mottagarens känslor mer än deras 
intellekt. Utifrån Carlsson och Koppfeldt går det att utläsa att reklamen spelar på glädje och hopp (2008, s 
78). Logos finns tydligt med i filmen då den hela tiden trycker på de erbjudanden som finns och som man 
då kan ta del av om man börjar spela. Reklamen resonerar kring hur mycket bonusar man kan ta del av om 
man börjar spela nu vilket är en teknik där man upplyser och informerar för att övertyga mottagaren (ibid).
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5.2 PlayOJO

Titel reklamfilm: PlayOJO.com - Find your OJO at the fair Casino – 10’ Money back - new 
www.youtube.com/watch?v=Xu9UZHBVHwE
3 570 764 visningar, Publicerad 11 Juli 2018. 
playojo.com - Skill On Net Ltd

5.2.1 Bakgrund
PlayOJO är ett onlinecasino som erbjuder spelautomater och progressiva spelautomater från spelutvecklarna 
NetENt, Microgaming, Blueprint Gamig, SkillOnNet, NextGen Gaming och Amaya. Alla casinospel 
fungerar på surfplatta, mobil och laptop (Gambling, 2018). Företaget erbjuder flera hundra olika spel att 
välja mellan, med allt från spelautomater till blackjack och roulette (Fakturacasino, 2018). 

5.2.2 Denotation
Filmen är spelfilm på tio sekunder med delvis animerade bitar. Det finns en karaktär i form av en alpacka 
med i filmen. Färgerna i filmen är somriga och varma, dock är ingen av färgerna mer framträdande än de 
andra. De typsnitt som används i filmen är sanserifer och det mest framträdande typsnittet är också en 
sanserif. Företagets logotyp visas i slutet på filmen. Erbjudandena som företaget presenterar är att det 
inte har något insatskrav och att man får pengarna tillbaka på en viss procent av pengarna man spelar för 
vare sig man vinner eller förlorar. Filmen visar en uppmaning till att spela ansvarsfullt och länkar till en 
spelhjälpsida. Den information filmen presenterar kring registrering, insättningar och/eller utbetalningar är 
att minsta uttaget måste vara minst 20 brittiska pund, samt att man måste vara minst 18 år och gå med på 
sidans villkor för att få spela. Informationen presenteras i nederkant på filmen under hela speltiden. 

5.2.3 Konnotation
Reklamen upplevs inte som lång, och den övergripande känslan av filmen är glad och positiv. Karaktären 
i form av en alpacka står i fokus på filmen och bidrar med en känsla av att vara lite oseriös men samtidigt 
cool. Alpackan i filmen är även peppad på att ha hittat sin grej och förmedlar glädje och uppspelthet 
samtidigt som alpackan upplevs som ett inslag av humor. Färgerna i filmen är varma och somriga vilken 
bidrar till känslan av glädje och uppspelthet som filmen har. De typsnitt som används i huvuddelen av 
filmen har mjuka former och ett lekfullt utseende, informationstexten i botten är däremot väldigt neutral 
och svårläst vilket gör att texten slår sig mot resten av filmen. Ingen av typsnitten i filmen framträder dock 
mer än de andra. Företaget porträtteras genom dess branding som inte allt för allvarlig, mer som en rolig 
upplevelse, och som mottagare kopplar man företaget som ett schysst casino. Generell information kring de 
tjänster och erbjudanden som finns presenteras som enkla att förstå och fria från krångel. Den information 
som visas om regler kring bland annat vinster samt de varningar angående spelandet som finns med i filmen 
göms undan i nederkant, och känns som att de finns med för att det finns krav på det.

5.2.4 Semiotisk analys av retorik
Våra resultat visar på att användandet av färger och typsnitt i filmen överensstämmer med det i den 
föregående filmen och därför också ger snarlika resultat. Dock så gör användandet av ljusare toner som 
bakgrunder och komplementerande ytor att färgbalansen i filmens kompositioner skiftar en aning, som 
beskrivit av Feisner (2006, s 68). Detta leder till en skiftning i känslan på filmen, vilket överensstämmer 
med hur Zettl beskriver hur ljussättningen i en scen påverkar de känslor som den väcker hos betraktaren 
(2011, s 368). 
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Etos finns med i filmen då företaget ger en trygghet och trovärdighet genom sin karaktär och att alltid 
betala ut pengar oavsett vinst eller inte. Detta styrks av Carlsson och Koppfeldt där de menar på att etos 
handlar om att ha en personlighet som passar in i situationen vilket alpackan har, även då skapa trovärdighet 
genom att den är en återkommande karaktär (2008, s 73). Filmen sänder då även ut den positiva bild som 
de vill förmedla genom att alltid betala ut pengar tillbaka i syfte för att framstå som trovärdig (ibid, s 
72). Patos används i filmen då man spelar på känslan av att man ska känna sig rättvist behandlad där till 
skillnad från andra casinon. Carlsson och Koppfeldt skriver om hur medkänsla bör väckas hos mottagaren 
för att på ett effektivt sätt att skapa patos hos mottagaren (ibid, s 82). Logos finns tydligt med i filmen då 
den trycker på hur lätt det är att spela hos företaget utan krångel och att det är ett rättvist casino som alltid 
ger pengarna tillbaka. Det finns en stor vikt i att ge mottagaren information svart på vitt för att tala till 
mottagarens förnuft (ibid, s 78).
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5.3 ATG 

Titel reklamfilm: ATG – Vinnie: Episod 11 Återföreningen / The reunion
www.youtube.com/watch?v=CTTC0vBXrxU
1 247 594 visningar, Publicerad 2 September 2016
atg.se - AB trav och Galopp

5.3.1 Bakgrund 
ATG står för Aktiebolaget trav och galopp. De erbjuder spel på trav, vilket de tidigare har haft monopol 
på i Sverige (Wikipedia, 1, 2018). I och med den nya spellagen så försvinner det monopolet då marknaden 
öppnas upp för andra. ATG har fått beviljad licens att erbjuda nya spelformer från och med den 1 januari, 
såsom nätcasino och hasardspel (Mynewsdesk, 2018).

5.3.2 Denotation
Filmen är en spelfilm på en minut och 30 sekunder. Det finns sju personer med i filmen varav en är känd, 
Bert Karlsson, och två är karaktärer, hästen Vinnie och hans mamma. Färgerna som används i filmen är 
övergripande urtvättade och dova, och inga färger framträder mer än de andra. Färgerna från företagets 
logotyp har ingen framträdande roll i filmen. De typsnitt som används i filmen är sanserifer och det mest 
framträdande typsnittet är också en sanserif. Företagets logotyp visas kort i slutet samt kort i ena hörnet i 
början av filmen, men syns inte något i filmen utöver det. Det finns inte heller några konkreta erbjudanden 
eller någon information om företagets tjänster med i filmen. Ett nummer till stödlinjen för spelmissbruk 
samt information om att det är en 18-årsgräns på att spela visas under ett par sekunder i slutet av filmen. 

5.3.3 Konnotation
Filmen upplevs som relativt lång, den har en övergripande känsla av nedstämd hoppfullhet. Det är hästen 
Vinnie som är i fokus genom hela filmen, detta då reklamen är mer narrativ än en direkt uppmaning till spel 
eller information. Bert Karlsson, ett känt ansikte, är med i filmen som ett inslag av humor, men förmedlar 
utöver det mest bara de faktum att han har en igenkänningsfaktor. Hästen Vinnie förmedlar samma känsla 
av nedstämdhet blandat med hoppfullhet som filmen, då det också är han som står i fokus. 

Färgerna i filmen har en nedstämdhet samt en stark dyster höstkänsla. Typsnitten som används i 
har ingen direkt koppling till filmen och det finns inget typsnitt som framträder mer än de andra. 
Företaget porträtteras genom dess branding som att de tror på drömmar, i övrigt kopplas inte företaget 
speciellt mycket till filmen. Filmen presenterar ingen information kring de tjänster och erbjudanden de 
tillhandahåller. Information om regler angående varningar samt vinster presenteras väldigt hastigt i slutet 
på filmen.  Den information som visas om regler kring bland annat vinster samt de varningar angående 
spelandet som finns med i filmen göms undan i nederkant, och känns som att de finns med för att det finns 
krav på det.

5.3.4 Semiotisk analys av retorik
Vårt resultat visar på att användandet av en dovare och mattare färgpalett också ger filmen en mer nedstämd 
och lågmäld ton än de övriga filmerna. Det resultatet stämmer överens med hur Zettl beskriver att en 
blekare färgpalett ger scener en lägre energi och skapar en mer inåtvänd känsla hos betraktaren (Zettl, 2006, 
s 368). Den mörkare ljussättningen bidrar också till detta då både en mörkare ljussättning och en plattare 
ljussättning i en scen enligt Zettl är ett effektivt sätt att ge betraktaren en orosfylld känsla, något som också 
återfinns i vårt resultat. 
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Resultaten pekar på att filmen från ATG inte känns som att den har någon direkt koppling till det som man 
gör reklam för, utan istället använder sig av motiv och karaktärer som betraktaren förväntas att själv koppla 
till det underliggande budskapet. Det passar in på det som Moriarty kallar för motiverade tecken, vilket är 
när tecken ges en kulturellt inlärd koppling till ett visst budskap, utan att det finns någon direkt koppling 
mellan de två (2011, s 231).

Etos finns inte med i filmen då den inte gör något direkt försök att skapa något trovärdighet då den inte 
har ett budskap att ge trovärdighet till. Patos presenteras tydligt i filmen då den syftar mest till att skapa 
en känslomässig koppling till hästen Vinnie och att använda det för att skapa sympati för honom samt 
väcka ett intresse hos betraktaren. Det görs på samma sätt som Carlsson och Koppfeldt visar på att man kan 
använda känslor hos sändaren för att sedan föra över de på mottagaren (2008, s 78). Logos finns inte med i 
filmen då det inte presenteras någon information som övertygar eller informerar. 
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5.4 Unibet

Titel reklamfilm: Episode 1 Trailer 5
www.youtube.com/watch?v=cvUCiFs2X5w
860 044 visningar, Publicerad 30 Juni 2016
unibet.se - Spooniker Ltd

5.4.1 Bakgrund
Unibet är ett varumärke ägt av Kindred som är ett företag registerat på Malta. Kindred äger flera 
varumärken såsom Mariacasino och Kambi. De är en av de största operatörerna som verkar i europa. Unibet 
erbjuder ett stort utbud av onlinespel som till exempel vadslagning på sport, supertoto, live-spel, roulette, 
caribbean stud, black-jack, bingo och poker (Wikipedia, 4, 2018). Unibet grundades 1997 efter grundaren 
Anders Ströms vision att dela med sig av sina sportkunskaper för att kunna hjälpa andra att fatta beslut 
(Unibet). 

5.4.2 Denotation
Filmen är en spelfilm på tio sekunder. Det finns två personer med i filmen men ingen av personerna är kända 
eller karaktärer. Färgerna som framträder i filmen är övergripande gröna med inslag av vitt. Färgtemat är 
sommriga och glada färger. Typsnitten som används är sanserifer och det mest framträdande typsnittet är 
också en sanserif. Företagets logotyp visas kort i slutet på filmen och dess branding syns tydligt i filmens 
miljöer.  Det finns inte heller några konkreta erbjudanden eller någon information om företagets tjänster 
med i filmen. Det presenteras ingen information kring registrering, insättningar och/eller utbetalningar. 

5.4.3 Konnotation
Filmen upplevs inte som lång, och den övergripande känslan av filmen är framgång och lycka. Personerna 
i filmen är båda framträdande då de känslor de uttrycker är huvudfokus i filmen. Färgerna i filmen har en 
varm ton och ger en livlig och sportig känsla. Typsnitten som används i filmen är antingen opersonliga eller 
förknippas starkt med de typsnitt som används i vanliga sportsammanhang vilket även stärker känslan av 
filmen. Det typsnitt som framträder mest används för all den text som står i fokus för filmen och är satt i en 
betydligt större teckenstorlek än den övriga texten. Företaget porträtteras genom dess branding som väldigt 
sportig eftersom det temat håller en röd tråd genom hela filmen. Detta kopplas även starkt till filmens 
budskap angående betting och att tur inte är något sammanträffande.

5.4.4 Semiotisk analys av retorik
Våra resultat från filmen visar att även här använder man sig i stor utsträckning av de färg- och 
ljussättningar som återfinns i både filmerna för Casumo och för PlayOJO. Sceneriet i filmen gör dock att 
den färgpalett man använder sig av kopplas till sport mer jämfört med i de tidigare reklamerna, ett fenomen 
som Zettl beskriver som ett meta-meddelande (2006, s 366). Meta-meddelanden är de estetiska aspekterna 
i en film som genom hur de tolkas av betraktaren förmedlar en känsla eller ett budskap utanför de som 
uttryckligen visas upp i filmen. Det här kopplar även till hur Moriarty beskriver kedjor inom tolkningen 
av tecken, som är när en betraktare gör en flerstegad tolkning av ett teckens mening. Något som ofta görs 
baserad på hur tecknets betydelse satt i kontext till andra kringliggande tecken (Moriarty, 2011, s 232).
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Etos framträder inte i filmen för att övertala. Patos finns tydligt med i filmen då den spelar på spänningen 
och glädjen som ofta kopplas till sport. Genom att använda de känslomässiga personerna i filmen så överförs 
den spänningen och glädjen på mottagaren (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 78). Logos finns med i filmen 
då argumenten trycker på information genom att man inte kan vinna endast genom tur utan behöver 
informationen de erbjuder för att kunna göra rätt beslut. Information och fakta är en viktig del i att kunna 
övertyga mottagaren (ibid).
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5.5 Bwin

Titel reklamfilm: It All Starts Here!
www.youtube.com/watch?v=ZSnErdJYOsU
4 122 visningar, Publicerad 17 Augusti 2018
bwin.se - ElectraWorks Limited

5.5.1 Bakgrund
Bwin erbjuder tjänster såsom casino, poker, games och sportspel online, de erbjuder dessutom livestreaming 
vid större sportevents, då genom deras dotterbolag Bwin Livestreaming. Bwin är ett av de företag som har 
beviljats licens att bedriva spelverksamhet i Sverige från och med 1 januari 2019. De har över 14 miljoner 
registrerade användare över stora delar av världen, till exempel Italien, Sverige, Tyskland och Gibraltar. 
Bwin kommer ursprungligen från Wien och startades år 1999. Idag ägs företaget av det svenska bolaget 
Bwin Games AB som är bofast i Stockholm (Wikipedia, 2, 2018).

5.5.2 Denotation
Filmen är en spelfilm på 44 sekunder. Det finns en huvudperson, tre bipersoner och ett stort antal statister 
med i filmen. Ingen av personerna med i filmen är kända eller karaktärer. Färgerna i filmen är överlag 
varma och mörka toner, och inga färger framträder mer än de andra. Färgerna från företagets logotyp har 
ingen framträdande roll i filmen. De typsnitt som används i filmen är sanserifer och det mest framträdande 
typsnittet är också en sanserif. Företagets logotyp visas endast i slutet av filmen. De av företagets 
erbjudanden som presenteras är att man kan få hundra gratis spins på spelet Starburst. En uppmaning till 
att spela ansvarsfullt samt en webbadress till en sajt med hjälp för spelberoende visas i nederkant genom 
hela filmen. Där informeras också om att det är en 18-årsgräns som gäller för spel samt att företagets villkor 
gäller vid spelande.

5.5.3 Konnotation
Filmen upplevs som relativt lång, och den övergripande känslan av filmen är spänning och förundran. 
Filmen börjar med att huvudpersonen vinner. Filmen spelas sedan baklänges vilket leder till att 
huvudpersonen rör sig bakåt förbi de andra personerna i filmen som antingen spelar, vinner eller firar en 
vinst. De ger en stark koppling till just chansen att vinna och glädjen som medföljer en vinst. Färgerna 
i filmen är en varm och uppspelt känsla, de ger en känsla av ett fysiskt casino. Typsnitten som används i 
filmen är neutrala och har ingen direkt koppling till filmen, de är inte heller något typsnitt som sticker ut 
mer än något annat. Företaget har ingen direkt koppling till händelserna i filmen men kopplas indirekt till 
reklamens känsla av värme och vinstglädje. Eftersom scenerna i filmen utspelar sig till stor del på ett casino 
och följs upp efter det genom att i huvudpersonens hem så skapar det kopplingen av att deras spel känns 
som att spela på ett fysiskt casino. Filmen avslutas med att information kring företagets erbjudande vilket 
gör att det känns som en uppmaning att komma och prova på så att man får uppleva den glädjen de gör i 
filmen. Informationen om regler kring vinster samt varningar är satt i en så liten teckengrad att det nästan 
inte är fysiskt möjligt att läsa den och därför missas den lätt. Det känns som att informationen finns med 
därför att den måste vara det, inte för att det är någonting man vill informera betraktaren om. 

5.5.4 Semiotisk analys av retorik
Våra resultat visar att filmens färgpalett särskiljer sig från de tidigare filmerna. Man har här valt att använda 
sig av mestadels mörkare, men fortfarande varma nyanser. Något som resulterar i att känslan i filmen också 
skiljer sig. Den känns mer varm och inbjudande, mer än att vara uppspelt som filmen från exempelvis 
PlayOJO. Det resultatet stämmer överens med att en mörkare ljussättning i en scen ger den en mer lågmäld 
och inåtricktad ton, samtidigt som de varmare starka tonernas energi motverkar den orosfylldhet som 
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lätt uppstår när man använder en mörk ljussättning (Zettl, 2011, s 368-370). Resultaten visar att filmens 
upplägg och känsla annars överensstämmer väl med de tidigare filmerna.

Etos syns tydligt i filmen då de utspelar sig i en överdådig miljö fylld av glada och seriösa spelare vars 
kläder ser dyra och glittrande ut, vilket gör att det känns mer tillförlitligt. Enligt Carlsson och Koppfeldt 
finns det situationer som kräver att en person har vissa kläder för att den ska uppfattas som tillförlitlig 
(2008, s 74). Patos finns med i filmen och spelar starkt på kopplingen till de exklusiva casino spelandet och 
att få den känslan även om man sitter och spelar på toaletten hemma, vilket trycker extra mycket på filmens 
konkreta budskap “it all starts here”. Det hänger samman med våra mänskliga behov att känna hopp att 
exepelvis bli mer framgångsrik (ibid, s 79). Logos används inte i reklamfilmen då de inte presenterar några 

argument utöver att du får hundra gratis spins om du registrerar dig.
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5.6 Sammanfattning resultat & analys
Man kan i våra resultat se ett tydligt mönster av vilka toner som har använts i utformningen av filmernas 
visuella kommunikation, och inom de känslor som resulterar i de valen. Det finns tydliga kopplingar mellan 
val av färgpaletter, typografi och tempo mellan de olika filmerna och även de tecken och den symbolik som 
porträtteras.

Färgsättningen i filmerna domineras överlag av varma toner, ljusa toner eller en kombination av dessa. 
Enligt Zettl kopplas varma toner till en hög energi och positiva känslor, och ljusa toner till en känsla av 
lätthet och utåtriktade (2011, s 368-370), vilket också överensstämmer med våra resultat.

Typografin och valen av typsnitt särskiljer sig inte nämnvärt mellan filmerna, och domineras helt av 
sanserifer. Den enda variationen som finns är att mjukare och mer dekorativa sanserifer överlag har valts 
till text som har ett mer dekorativt syfte, medan text som är mer informativ är satt i enklare och mer 
funktionella typsnitt. Våra resultat visar att valen av typsnitt känns som passande för deras syften, men 
att typografin överlag har en relativt liten roll i filmernas visuella kommunikation. Därför kan det sägas 
att typografin man valt uppfyller vad som enligt Feisner är dess roll, att passa in i sitt sammanhang. Det 
som också går att säga om typografins stil är även att den passar sammanhanget. Resultaten visar dock 
att typografins uttryck är ganska litet, då den varken bidrar till eller påverkar känslan i filmerna speciellt 
mycket (Feisner, 2012, s 51-53).

I majoriteten av filmerna har man valt att inte presentera någon konkret information kring erbjudanden 
eller liknande, och i de filmer som innehåller sådan information så upplevs det inte som att det läggs särskilt 
mycket vikt på den. Fokus ligger istället på mera diffusa uppmaningar, det som Zettl kallar för meta-
medelanden, där man försöker skapa en tolkning hos mottagaren genom mer känslomässiga medel istället 
för att uttryckligen visa dem (2011, s 366).

Av de tre retoriska elementen som används i filmerna kan man se att patos är det som används mest flitigt 
för att övertyga mottagaren. Enligt Carlsson och Koppfeldt kan man övertyga mottagaren genom att 
sändaren visa känslor och sedan överför de på mottagaren, något som framkommer tydligt i stor del av 
reklamfilmerna (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s 78). Logos är något som inte används lika flitigt då filmerna 
generellt inte är informativa, det kommer dock inslag av information vilket enligt Carlsson och Koppfeldt 
är effektivt när man vill tala till mottagarens förnuft (ibid). Etos används för att skapa tillit i några av 
filmerna men inte alls i andra, karaktärer är något som är i fokus i några av reklamfilmerna för att skapa ett 
starkt etos (ibid, s 72).
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6. Slutsatser 
I vår semiotiska innehållsanalys framkommer det att det finns starka och tydliga gemensamma teman 
mellan den visuella kommunikationen i de fem filmerna, men att det finns variationer i hur dessa appliceras. 
Vi har hittat stora likheter i såväl färgpaletter som typografi och övergripande kompositioner. Något som 
ses både i individuella scener som i filmernas struktur i helhet. Filmerna spelar mestadels på känsla, och 
förlitar sig därför mer på patos än att genom logos konkret presentera information eller argument (Carlsson 
& Koppfeldt, 2008, s 78).

Det kan därför sägas att det går att identifiera tydliga trender i de filmer som analyserats och de visuella 
element och teman som använts till dem. De tekniker som Zettl identifierar kring användande av färg, 
ljussättning och uppbyggande av scener för att  förmedla värme, utåtriktning och känslor av energi och 
engagemang förekommer flitigt (Zettl, 2011, s 365-375).

Resultaten för en av filmerna skilde sig dock till större del jämfört med de andra. Filmen för ATG 
särskiljer sig genom att den är betydligt längre än de andra filmerna i analysen. Det är också den film vars 
uppbyggnad och teman uppvisar svagast koppling till spelverksamhet. Slutligen så är den färgpalett som 
använts mestadels bestående av dova och mörka färger, till skillnad från de andra filmernas som mest består 
av varma och ofta även ljusa toner (ibid, s 369).

Det här resultatet kan troligen komma av att ATG vid den filmens publikation var ett av de företag som vid 
den tidpunkten hade licens av Svenska staten att bedriva spelverksamhet (Wikipedia, 16 nov 2018), något 
som de andra företagen i vår analys inte hade då de publicerade sina filmer. ATG har därför agerat utifrån 
de regler som gäller för spelreklam i Sverige (Spelinspektionen 2), något som de andra filmerna då inte 
nödvändigtvis har förhållit sig till.

6.1 Slutdiskussion 
Vi anser att det är intressant att det gått att hitta så pass mycket gemensamt i de visuella elementen som 
använts i de olika filmerna. Detta trots att filmerna vid en första anblick uppfattades som ganska olika. Det 
var också intressant att se att den film som stack ut mest var från ett av de få företag som innan årsskiftet 
och de nya lagändringarna hade spellicens i Sverige. ATG:s film var den som kändes minst kopplad till just 
spelverksamhet kan därför ses bero på att de tidigare var de enda företaget som behövt hålla sig till de regler 
som finns kring den typen av reklam. Men det kan också bero på att som ensam aktör inom spel på trav i 
Sverige så har de tidigare inte behövt konkurrera för sin plats på marknaden, något som nu har ändrats.

Vi tycker att det överlag kommer bli intressant att se vilka förändringar den nya lagen kommer föra med sig 
och hur marknaden utvecklas. I och med att det blir svårare att bedriva spelverksamhet i Sverige olagligt 
tror vi att det kommer falla bort mycket oseriösa småföretag som tidigare kunnat agera utan konsekvenser. 

Vi är nöjda med de resultat vår undersökning har uppnått, men tror att vi hade kunnat få ett mer 
generaliserbart resultat om vi hade kunnat inkludera fler kanaler i vår urvalsprocess. Det var inte möjligt 
med den information vi hade tillgång till och den tidsramen vi skulle hålla oss innanför. Det skulle därför 
vara intressant att se en djupare analys inom reklamfilm för spelverksamhet utförs ur samma synvinkel.
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8. Bilagor
8.1 Kodschema
8.1.1 Denotativa
Denotativa frågor besvaras med endast ja eller nej om möjligt. Annars besvaras frågorna med max en 
mening.

Grundfrågor
Hur lång är filmen?

Är filmen spelfilm eller animerad? 
Med spelfilm menas att filmen består till majoritet av scener bestående av personer eller miljöer från verkligheten. Med animerad menas att 

filmen istället består till majoritet av antingen rent grafiska element alternativt ritade eller datoranimerade personer eller miljöer.

Personer och karaktärer
Hur många personer är med i filmen?

Är någon/några av personerna i filmen kända? 
Med känd menas en person vars identitet eller utseende känns igen av en betydande del av Sveriges befolkning. 
Om ja, vem?

Är någon/några av personerna karaktärer?  

Med karaktär menas en person eller annan varelse vars identitet är skapad av antingen ett företag eller media och vars identitet eller utseende 

känns igen av en betydande del av Sveriges befolkning alternativt är tydligt kopplad till företagets identitet.

Färger och typografi
Framträder färgerna från bolagens logotyp i reklamfilmen? 

Med framträder menas att antingen stora delar av filmens miljöer alternativt de objekt som står i fokus i filmens scener till majoritet 

satts i den färgen. Med logotypens färger menas de färger som används i logotypen samt eventuella bakgrundsfärger som vanligen används 

tillsammans med logotypen.

Vilka färger i reklamfilmen som är mest framträdande? 

Med framträder menas att antingen stora delar av filmens miljöer eller grafiska element, alternativt de objekt som står i fokus i filmens scener 

till majoritet satts i den färgen.

Vilket övergripande färgtema har filmens miljöer? 

Med övergripande färgtema menas att de objekt i miljöerna som kan färgsättas till en märkbar grad har satts i ett specifikt färgtema. 

Vilka typsnitssfamiljer används i filmen? 

De typsnittsfamiljer som används är serifer, sanserifer, kursiva, handskrivna och dekorativa.

Vilket eller vilka typsnitt framträder tydligast i filmen? 

Med framträder menas att en majoritet av texten i filmen alternativt den text som tydligt står i fokus i majoriteten av filmens scener är satt i 

det typsnittet.

Branding och tjänster
När finns företagets logotyp och/eller företagsnamn med?

Syns företagets branding i filmens miljöer? 

Med branding menas allt som tydligt kan kopplas till företagets identitet såsom logotyp, företagsnamn, färgteman, typsnitt och 

formsättningar.

Vilka av företagets konkreta erbjudanden eller tjänster presenteras i reklamen? 
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Med konkreta erbjudanden och tjänster menas att de beskrivs med en eller flera specifika detaljer, inte att de bara nämns eller finns med i rent 

generella termer.

Vinster och varningar
Vilken information angående risker eller problem kring spelande finns med i filmen?

Vilken information kring registrering, insättningar och/eller utbetalningar av vinster finns med i filmen?

Hur och när presenteras den informationen?

8.1.2 Konnotativa
Konnotativa frågor besvaras med minst en och max tre meningar.

Grundfrågor
Upplevs filmen som lång?

Vilken övergripande känsla har filmen?

Personer och karaktärer

Vilka personer i reklamfilmen står i fokus och varför?

Vilket budskap förmedlar eller förstärker personen i filmen genom deras egen igenkännedom?

Vilken personlighet förmedlar karaktärerna och hur påverkar de känslan i filmen?

Färger och typografi

Vilken känsla förmedlas genom de färger som används?

Hur förhåller typsnitten till känslan av reklamfilmen?

Vad gör att det typsnitt som framträder sticker ut framför de andra typsnitten i filmen? 

Branding och tjänster 
Hur porträtteras företaget genom dess branding?  

Med branding menas allt som tydligt kan kopplas till företagets identitet såsom logotyp, företagsnamn, färgteman, typsnitt och 

formsättningar.

Finns det några kopplingar man gör som mottagare genom sättet som företagets branding presenteras i filmen? 

Med branding menas allt som tydligt kan kopplas till företagets identitet såsom logotyp, företagsnamn, färgteman, typsnitt och 

formsättningar.

På vilket sätt presenteras informationen kring företagets tjänster eller erbjudanden i filmen?

Vinster och varningar
På vilket sätt presenteras informationen gällande regler kring vinster samt varningar i filmen?

Försöker man påverka mottagaren på något sätt genom sättet man presenterar den informationen?

8.1.3 Retoriska
Etos - trovärdighet 

På vilket sätt försöker reklamfilmen ge tyngd och trovärdighet till sitt budskap?

Patos - känslomässigt 

Vilka känslor vill reklamen spela på genom dess upplägg och design?

Logos - argument 

Vilka argument framför reklamen och på vilket sätt görs detta?



26

Daniel Pettersson & Fanny Johansson

Grafisk design och kommunikation, HT-18 


