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Denna studie handlar om den visuella kommunikationen bakom 
skraplotter på den svenska spelmarknaden och hur man kommu-
nicerar om spelproblem. I undersökningen har bland annat färg, 
form och typografi analyserats genom en semiotisk bildanalys för 
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skraplotternas information om spelproblem.
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1. Inledning
Att spela med lotter är den mest förekommande spelformen i Sverige 
enligt Folkhälsomyndigheten (2019). De kommer i olika former och 
kan bland annat köpas i matbutiker, kiosker, tobaksaffärer och an-
dra spelombud, vilket gör att de är lättillgängliga. Den kanske mest 
igenkända lotten i Sverige är skraplotten Triss. Triss är ett varumär-
ke under Svenska Spel och var omsättningsmässigt 2017 den tredje 
största produkten, efter utdelad vinst, på den svenska spelmarknaden 
(Lotteriinspektionen, 2018). Trots att skraplotter kan upplevas som 
en mindre farlig form av spelande finns det många likheter mel-
lan skraplotter och andra mer beroendeframkallande typer av spel 
(Stange, Graydon & Dixon, 2016:868). Mer specifikt så delar lotterna 
många likheter med spelautomater. Dessa likheter är bland annat 
snabba och oregelbundna utbetalningar, möjligheten till att fortsätta 
spela samt att man ofta är nära en vinst (ibid.). 

Trots att ungdomar inte tillåts spela med pengar förrän de fyllt 18 
så finns det undersökningar som visar att de gör detta ändå. Under 
2015 utfördes en stor studie om spelandet om pengar i Sverige, och 
den visade bland annat att en fjärdedel av killarna och en femtedel 
av tjejerna i åldern 16 till 17 år spelat under året. Killar spelar mest 
sportspel, lotterier och poker, medan tjejerna spelar på lotterier och 
spelautomater (Folkhälsomyndigheten, 2016:31). Det finns även 
undersökningar som visar att trots att det är olagligt att köpa lotter 
till mindreåriga, så gör föräldrar ändå detta till sina barn (Kundu et 
al. 2012:457). Detta kan anses vara problematiskt då det finns studier 
som visar att när man börjar spela om pengar som barn så löper man 
en högre risk att utveckla spelproblem senare i livet (Wood & Grif-
fiths, 2004:458, Kundu et al, 2012:463). Spelproblem innebär att man 
har svårt att kontrollera hur mycket tid och pengar som man lägger på 
sitt spelande, och dessa problem leder ofta till allvarliga konsekvenser 
för individen, samhället och familjen (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
Många svenskar lever idag i ett spelmissbruk, Socialstyrelsen (2017) 
skriver i sin rapport om behandling av spelmissbruk och spelberoende 
att detta är ett folkhälsoproblem i Sverige. Ungefär två procent (134 
000 personer) av åldersgruppen 16 till 84 år beräknas ha problem 
med sitt spelande (ibid.). 60 procent av de patologiska spelarna har 
också andra psykologiska problem, såsom depressions-, ångestsyn-
drom eller antisociala beteende som föregår spelberoendet (Widing-
hoff & Håkansson, 2018).

Debatten i samhället handlar ofta om vilket ansvar spelbolagen tar, 
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vilket inte är förvånande då bolagen gör miljardvinster i en bransch 
som på många sätt kan upplevas som kontroversiell. Spelvärlden 
fungerar endast när bolagen går med vinst och kunderna med förlust. 
I Lotteriinspektionens (2018:5) analys av spelmarknaden 2017 skriver 
de att nettoomsättningen visar hur mycket pengar spelbolagen har 
kvar efter den utbetalda vinsten till kunderna, men att denna också 
kan användas som ett mått på hur mycket kunderna förlorar på spel. 
På den reglerade svenska marknaden 2017 var nettoomsättningen 
17,2 miljarder kronor och den största aktören på marknaden var 
Svenska Spel med en nettoomsättning på 7,8 miljarder kronor (Lot-
teriinspektionen, 2018:7). Svenska Spel som är ett statligt ägt bolag 
och det största spelbolaget på den svenska marknaden kan man anse 
ha ett extra stort ansvar över sina kunders välbefinnande. I Svenska 
Spels (2018:4) årsredovisning från 2017 skriver de att omtanken om 
kunden och att minimera de negativa effekterna hos spelandet ska 
väga tyngre än deras egna vinstintresse. Deras uppdrag är att verka 
för en sund och säker spelmarknad (ibid.).

Stange, Graydon & Dixon (2016b:188) skriver i sin rapport om 
skraplotters formgivning samt designelement och att de delar vissa 
karaktäristiska likheter med andra mer beroendeframkallande spel-
former som slotmaskiner/spelautomater (Folkhälsomyndigheten, 
2019). Dessa likheter är bland annat starka färger, höga jackpot-sum-
mor i stor typografi och framsidor som väcker uppmärksamhet hos 
konsumenten (Stange, Graydon & Dixon, 2016b:188). Med hjälp av 
formgivning och olika designelement kan en produkt väcka uppmärk-
samhet och övertyga konsumenter om att det är en bra produkt (Berg-
ström, 2015:216).

Under 2016 var den absolut största spelformen på den reglerade 
svenska marknaden lotterier och nummerspel, och dessa täckte upp 
ungefär hälften av spelmarknaden med 49 procent (Speliinspektio-
nen, 2017). Med anledning av denna bakgrund har jag valt att under-
söka svenska spelmarknadens lotter, mer specifikt skraplotter, för 
att se hur en typisk lott för den svenska spelmarknaden är formgiven 
samt analysera på vilket sätt man väljer att kommunicera om spelpro-
blem inom Sveriges största spelform.

1.1 Bakgrund
Enligt Spelinspektionen (u.å) är ett lotteri ett spel där slumpen ska 
avgöra om man vinner eller inte. Exempel på olika former av lotterier 
är traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, 
roulett- och tärningsspel, kortspel, samt vadhållning på sportevene-
mang och hästar (ibid.) 
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I Sverige finns det två olika licenser vad gäller lotterier. Den ena 
licensen kan endast ges till de aktiebolag som är direkt eller indirekt 
helägt av staten och den andra licensen finns endast tillgänglig till 
spel för allmännyttiga ändamål (Spelinspektionen, u.å). Licensen för 
statligt spel kan endas ges till Svenska Spel och får i huvudsak endast 
delas ut för att tillhandahålla kasino, spel på värdeautomater, och 
vissa former av lotterier, till exempel skraplotter (ibid.). Ideela fören-
ingar eller registrerade trossamfund som har i syfte att främja allmän-
nyttiga ändamål kan enligt spellagen söka den andra licensen (ibid.).

1.2 Syfte
Syftet är att analysera den visuella kommunikationen på svenska 
skraplotter 2019.

1.3 Frågeställningar
Hur ser en typisk skraplott ut på den svenska spelmarknaden?
Hur kommuniceras information om spelproblem på lotterna?
Hur uppfattar konsumenterna informationen om spelproblem?

1.4 Avgränsning
Denna undersökning kommer endast att analysera spelmarknadens 
ordinarie skraplotter. Det vill säga att de lotter som tillhör en speciell 
kampanj eller tema, som till exempel julafton eller alla hjärtans-dag, 
kommer inte att vara en del av denna undersökning.

Skraplotterna som analyseras i den här studien är de som är upp-
byggda på spelformatet att skrapa fram tre lika symboler/summor.
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2. Teorier
2.1 Marknadsföring
Varje dag möts vi av marknadsföring i olika former. Vi ser det bland 
överflödet av produkter när vi handlar i vår lokala köpcentrum, 
när vi möts av reklam i tidningar, på tv:n eller på internet (Kotler, 
Armstrong, Harris & Piercy, 2013:4). Marknadsföring är en samhälls- 
och ledningsprocess där individer och organisationer får vad de vill ha 
och behöver genom att skapa och byta värde med varandra (Kotler et 
al., 2013:5). Kotler et al. (ibid.) definierar marknadsföring på följande 
sätt ”The process by which companies create value for customers and 
build strong customer relationships to capture value from customers 
in return”. 

2.2 Varumärke och Positionering
I sin enklaste form är ett varumärke endast ett namn som ska repre-
sentera en produkt eller service (Klimchuk & Krasovec, 2012:43). 
Inom förpackningsdesign är varumärket ett namn, en sorts design 
eller en symbol av ägarskap som identifierar en produkt, service, 
människor eller platser (ibid.). Konsumentvarumärken definieras av 
närvaron i dagens konsumtionssamhälle, det sker genom produk-
ternas fysiska attribut, emotionella kopplingar och hur de stämmer 
överens med konsumenternas behov. Det innefattar bland annat en 
produkts namn, förpackningsdesign, reklam, tryckt material och när-
varo på internet och sociala medier (ibid.).

Många produkter liknar varandra i dagens samhälle, vilket gör att 
uppfattningen av företaget bakom produkten blir viktigt (Bergström, 
2015:52). Konsumenter söker sig till ett varumärke som de upplever 
har ett gott anseende och de känner förtroende för (ibid.). Varumär-
ken behöver även differentiera sig visuellt på den marknaden som de 
befinner sig på för att skilja sig från sina konkurrenter, och det gör 
man genom sin visuella identitet (Klimchuk & Krasovec, 2012:47). 
Ett varumärkes visuella identitet består av varumärkets grundläggan-
de komponenter, till exempel ett namn, färger, symboler och andra 
designelement (ibid.). Varumärkets identitet skapar ett emotionellt 
band till konsumenten, vilket är ett måste för en framgångsrik för-
packningsdesign enligt Klimchuk & Krasovec (ibid.).

I och med att det kan finnas många liknande produkter på en 
marknad behöver man differentiera sig och hitta en egen tydlig posi-
tion på marknaden (Kotler et al., 2013:52). När man ska positionera 
sitt varumärke identifierar man först kundernas upplevelse av värde 
och hur man kan erbjuda mer värde till sin målgrupp jämfört med 
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konkurrenterna på marknaden (ibid.). Man kan erbjuda ett högre 
kundvärde genom att till exempel erbjuda ett lägre pris än sina kon-
kurrenter  eller erbjuda fler fördelar som rättfärdigar det högre priset 
(ibid.). 

Den optimala positionen på marknaden är när man ligger ”top 
of mind” och det innebär att en produkt, vara eller tjänst blir syno-
nym och upplevs representera en hel produktkategori (Bergström, 
2015:54). Till exempel att konsumenter anser att Google är synonymt 
med att göra sökningar på internet (ibid.).

2.3 Visuell kommunikation
Bergström (2015:34) förklarar att all form av visuell kommunikation 
har något budskap som är angeläget att förmedla. En sändare, som 
exempelvis kan vara ett företag eller organisation formulerar och 
formar noga ett budskap som ska föras vidare till en mottagare (ibid.). 
En sändares syfte är att påverka mottagaren genom att beröra, moti-
vera eller informera (Bergström, 2015:35). Budskapet anpassas efter 
sändarens syfte och för att man ska nå sin mottagare med budskapet 
behöver det skapas en kanal mellan dessa parter (ibid.). Kanalen kan 
exempelvis vara en tidning, affisch eller förpackning och sändarens 
förhoppning är att budskapet ska väcka uppmärksamhet, intresse, 
trovärdighet och sedan leda till en handling av mottagaren (ibid.). 

2.3.1 PDP (Primary Display Panel)
Primary Display Panel är den sidan på förpackningen där varumär-
kets visuella identitet och andra primära kommunikationselement är 
mest framträdande (Klimchuk & Krasovec, 2012:64). Oavsett hur de 
andra sidorna ser ut på en förpackning är det denna som anses vara 
framsidan och den sida som ska dra till sig uppmärksamhet från kon-
sumenterna (ibid.).

Varumärkesidentitet, produktnamn, beskrivning, romance copy 
(fraser som ska skapa en känslomässig relation till konusmenten) och 
nettovikt är exempel på primära och sekundära kommunikationsele-
ment (ibid.). De primära elementen består av grundläggande infor-
mation som kan vara från marknadsföraren eller en tillsynsmyndighet 
och sekundära element är till exempel beskrivningen eller romance 
copy (ibid.). Dessa kommunikationselement kan få fram sin budskap 
genom att använda en eller flera följande verktyg: typografi, färg, 
bilder, illustrationer, symboler eller ikoner (ibid.). Förpackningens 
visuella hierarki är lyckad när konsumenten läser det som är viktigast 
först, sen det som är av näst störst vikt, och så vidare (ibid). 

En väl formgiven Primary Display Panel, eller framsida, ska enligt 
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Klimchuk och Krasovec (ibid.) bland annat kunna kommunicera varu-
märkets marknadsföringsstrategi snabbt, effektivt och tydligt. Presen-
tera information en i tydlig hierarki så det blir lättläst. Informera om 
funktion, användning och syfte visuellt. Skilja sig från konkurrenterna 
och representera sig lämpligt och konkurrenskraftigt i kategorin. 
Samt spegla konsumenternas uppfattning av värdet. 

2.3.2 Färg
Färg kan användas som ett redskap inom marknadsföring för att 
locka till sig konusmenter och forma deras uppfattning (Labrecque 
& Milne, 2011:711). Färg kan också bidra till att bygga upp en effektiv 
visuell identitet hos en produkt eller ett varumärke, genom att bygga 
en stark relation till sin målmarknad och positionera sig bland sina 
konkurrenter på marknaden (ibid). 

På grund av att människor associerar färger med olika känslor och 
sinnesstämningar så kan färg användas för att kommunicera olika 
budskap (Klimchuk & Krasovec, 2012;84). Aslam (2006:22) skriver 
om vikten av detta och att det gäller produkter, tjänster, förpackning-
ar, logotyper etc. Färg kan även avslöja produkters attribut och ge 
konsumenterna en uppfattning av kvalitet och pris (Aslam, 2006:23). 
Människor med liknande miljö och omgivning delar för det mesta 
samma associationer till färger, dock så kan ens relation till olika fär-
ger påverkas av kulturell bakgrund och samhällets tolkningar (Klim-
chuk & Krasovec, 2012;84).

I förpackningsdesign används ofta en röd färg för att fånga konsu-
mentens uppmärksamhet, en varm röd färg kan till exempel förmedla 
en känsla av kärlek, passion, spänning, varning och energi (ibid.). 
Enligt Klimchuk & Krasovec (ibid.). kan även den röda färgen fysiskt 
påverka kroppen genom att höja både pulsen och blodtrycket. Orange 
kan kommunicera värme, energi, överflöd, entusiasm, äventyrlig-
het och glädje (ibid.). Om en gul färg används kan det till exempel 
vara för att symbolisera hopp, liv, lekfullhet, rikedom eller girighet 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:84, Mohebbi, 2014:100). Gult är också 
ögonstimulerande och den mest energigivande färgen i färgspek-
trumet (Klimchuk & Krasovec, 2012:84). Grönt kan symbolisera liv, 
tur, pengar och rikedom (Klimchuk & Krasovec, 2012:84, Mohebbi, 
2014:100). 

2.3.3 Typografi
Enligt Bergström (2015:122) är typografi läran om bokstavsformer, 
hur de används och i vilket arrangemang som de uppträder i. Bok-
stäver har i årtusenden förmedlat människors tankar, känslor, var-
ningar samt förhoppningar paketerat i ett budskap från en sändare 
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till mottagare (ibid.). Tydlighet, läsbarhet, storlek och form är några 
av de olika saker man kan utläsa från typografin, som även påverkar 
kommunikationen (Klimchuk & Krasovec, 2012;65). Detta innebär att 
beroende på vilket typsnitt som väljs, så kan detta påverka hur man 
upplever budskapet. Typografi är det primära sättet att förmedla en 
produkts namn, funktion och annan viktig information till en bred 
grupp konsumenter (ibid.). ”You can’t design without type” skriver 
Klimchuk & Krasovec (ibid.) om typografin, och de anser att det är 
en av de viktigaste designelementen av det visuella uttrycket från en 
produkt. Texten som finns på en förpackning bör även vara läsbar på 
avstånd, då denna ska kommunicera ett säljande budskap som ska 
locka konsumenter till att köpa produkten (Klimchuk & Krasovec, 
2012:70). 

Bergström (2015:138) menar att den typografiska helheten ofta 
säger mer än enskilda delar, på grund av att helheten av typografins 
arrangemang också förmedlar ett budskap. Det finns olika typer av 
arrangemang och formgivningsprinciper att utgå ifrån. Det finns det 
symmetriska, det asymmetriska och det kontrastrika (ibid.). Olika 
arrangemang kan även uppnå olika känslor. Ett arrangemang som är 
symmetriskt kan uppnå elegans och en harmonisk balans genom att 
texten följer en vertikal linje, medan ett asymmetriskt arrangemang 
kan skapa dynamik och livfullhet (ibid.). Den kontrastrika typografin 
är dock den som är det starkaste arrangemanget enligt Bergström 
(ibid.), anledningen till detta är att den talar direkt läsarens känslor 
och att det finns flera olika sätt att uppnå detta. 

• Storlekskontrast kan uppnås när man ställer stort mot litet.
• Styrkekontrast kan uppnås när man sätter kraftfulla och feta bok-
stavsformer mot magra.
• Formkontrast kan uppnås genom att sätta raka versaler mot kursi-
va gemener. 
• Färgkontrast kan uppnås genom att formgivaren färgsätter en viss 
del av typografin medan resterande del är svart eller vit.

2.3.4 Bildspråk
Illustrationer, foton, ikoner, symboler och tecken kan utföras i en 
mängd olika stilar där vara och en skapar ett rikt visuellt språk och 
ger visuell stimuli (Klimchuck & Krasovec, 2012:91). Om man an-
vänder sig av ett enkelt bildspråk blir det lättare för betraktaren att 
snabbt förstå konceptet, medan ett mer komplicerat bildspråk gör att 
det tar längre tid att uppfatta betydelsen (ibid.). Det bildspråk som 
används ska alltid spegla varumärkets personlighet och produktens 
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egenskaper, på ett direkt och lämpligt sätt (ibid.). Till exempel kan 
olika former av illustrationer ibland komma till användning för att 
informera konsumenten om produktens funktion och hur den ska 
användas (Klimchuk & Krasovec, 2012:103).

Enligt Klimchuk & Krasovec (2012:100) är symboler och ikoner 
är kraftfulla verktyg när man arbetar med visuell kommunikation. 
Djärva märken eller gåtfull grafik är exempel på designelement som 
kan representera ett konkret eller abstrakt koncept (ibid.). Elementen 
kan, inom förpackningsdesign, bli så pass ikoniska att konsumenter 
letar upp och identifierar produkter med hjälp av dessa i större ut-
sträckning än själva namnet på varumärket (ibid.). 

Grundläggande designelement som linjer, former, färg, texturer 
och typografi ger en formgivare oändligt med möjligheter. Men för 
att den visuella information på en förpackning ska få ett tydligare och 
starkare arrangemang kan man skapa grafiska enheter (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:102). Dessa kan användas för att leda konsumenten 
genom den visuella hierarkin, och väl formgivna grafiska enheter tyd-
liggör layouten och kommunicerar direkt (ibid.). 
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3. Metoder
Denna studie gjordes utifrån två metoder. Den första metoden var en 
semiotisk bildanalys där jag kommer gå djupare på lotternas visuella 
kommunikation och hur man har formgivit dessa. Den andra meto-
den är en enkätundersökning som undersöker hur människor uppfat-
tar den visuella kommunikationen och mer specifikt hur tydligt man 
kommunicerar om spelproblem.

3.1 Semiotisk bildanalys
I undersökningen användes en semiotisk bildanalys där syftet var att 
bryta ner den visuella kommunikationen i mindre delar för att stude-
ra och tolka de visuella uttrycken på lotterna och hur man kommu-
nicerar om spelproblem. Bildanalysen kommer att göras på lotternas 
fram- och baksida. 

Vi exponeras dagligen för bilder och budskap i olika sammanhang, 
det kan vara när vi är inne på sociala medier, tittar på tv, läser tid-
ningen eller går på stan. Men att vi är vana att exponeras för bilder 
och budskap dagligen behöver inte betyda att vi alltid reflekterar över 
betydelsen på en djupare nivå, enligt Ekström & Larsson (2010:179). 
Detta kan man dock analysera med hjälp av en semiotisk analys, ge-
nom både denotation och konnotation, som har använts för att analy-
sera lotterna.

Den semiotiska bildanalysen applicerades på lotternas fram- och 
baksida. Denotation och konnotation delades upp under två olika 
rubriker. Delarna som kom att analyseras är det som tidigare tagits 
upp i teorikapitlet. Det vill säga varumärke, färger, typografi, grafiska 
element och layout/hierarki. 

3.1.1 Denotation
Med denotation är syftet att identifiera vad lotten föreställer och vilka 
betydelsebärande element som finns, dessa element kan till exempel 
vara bilder, linjer, färger, typsnitt och faktarutor (Ekström & Larsson, 
2010:181). Man analyserar även hur detaljerna förhåller sig till varan-
dra, till exempel relationen mellan bild och text (ibid.). Under denota-
tionen kan man även titta på textens hierarki och undersöka vart den 
viktigaste informationen finns, om den exempelvis är högst upp eller 
längst ner (Ekström & Larsson, 2010:182). 

Vid denotation ställer man sig också frågan om vilka underliggande 
betydelser som träder fram efter att noga läst igenom texten ett flertal 
gånger och studerat alla viktiga element i texten (ibid.). 
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3.1.2 Konnotation
Genom konnotation utläser man en bilds kulturella associationer, 
och det handlar om vilka underliggande betydelser som hittas ef-
ter att noga har granskat bilden (Ekström & Larsson, 2010:182). 
Vi människor bär med oss individuella erfarenheter som en ”kul-
turell kompetens” när vi tolkar bilder, menar Ekström & Larsson 
(2010:183). Detta kan dock innebära en svårighet eftersom vi är vana 
vid de bilder som finns runt omkring oss i vår egen kultur och det 
samhälle som vi lever i (ibid.). 

3.2 Enkätundersökning
Den andra metoden i den här studien är en enkätundersökning som 
kom att ta plats på internet. I enkäten fick mottagarna själva studera 
och svara hur de upplevde kommunikationen på olika skraplotter, och 
mer specifikt hur man upplevde kommunikationen om spelproblem.
Enligt Ekström & Larsson (2010:87-88) kombinerar denna metod två 
olika saker: det ena är tekniken att samla in information genom att 
ställa frågor till människor och det andra är att det blir en teknik för 
slumpurval, som gör att en relativt liten grupp kan representera en 
mycket större population. I en enkätundersökning är ett av de första 
problemen man ställs inför är vilken population som undersökningen 
ska baseras på (Ekström & Larsson, 2010:89). För att undvika eventu-
ella kostnader i samband med utskick eller insamling av data, gjordes 
denna undersökning genom en webbenkät. Dessutom blev undersök-
ningen tidseffektiv med funktioner som sammanställer svaren direkt. 

Den optimala enkäten och dess frågor ska uppfattas på samma sätt 
av alla personer som ska besvara den, och därför bör man lägga stor 
vikt i hur man konstruerar formuläret och ställer frågorna (Ekström 
& Larsson, 2010:103). I en webbenkät finns inte heller möjligheten att 
utveckla och förtydliga sina frågor, som det exempelvis skulle kunna 
göras vid en enkät som delas ut på stan eller genom en telefoninter-
vju. Enligt Ekström & Larsson (2010:104) är det bra att hämta inspi-
ration från tidigare enkätundersökningar som gjorts i samband med 
forskning. I och med detta valde jag att titta på enkätundersökningar 
från tidigare uppsatser och hur de valt att konstruera sina frågor inn-
an jag började formulera mina egna frågeställningar till enkäten.

För att det inte ska bli några missförstånd och oklart ställda frågor 
bör man alltid testa enkäten innan (Ekström & Larsson, 2010:103). 
Innan min enkät skickades ut bad jag fem personer i min närhet att 
läsa igenom formuläret och svara på frågorna, vilket ledde till att 
jag behövde göra ett par ändringar i mina frågeställningar för att bli 
tydligare.
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3.3 Visuell Research
Muratovski (2016:158) definition av visuell research är att det handlar 
om att studera bilder, former och objekt i både visuell och materiell 
kultur. Anledningen till att visuella och materiella kulturer placeras 
i samma gruppering under visuell research beror på att vi uppfattar 
båda dessa kulturer i visuella termer, oavsett om det handlar om 
tvådimensionella bilder eller tredimensionella former (ibid.). Därför 
kan den här typen av undersökning kan omfatta allt ifrån typografi, 
illustrationer, annonsering, produktdesign och arkitektur (ibid.).

I den här studiens visuella research analyserades foton på den 
visuella kommunikationen om skraplotter inuti en spelbutik och en 
matbutik.

3.4 Material & Urval
Mitt urval baserades på de skraplotter som säljs på Coop Forum Ha-
ninges spelombud. Anledningen till att jag valde just detta spelombud 
var på grund av bekvämlighetsskäl, då det var i närheten av vart jag 
befann mig när lotterna skulle analyseras. Totalt fanns det sju olika 
lotter i det spelformatet som den här studien avsåg. Av dessa sju lotter 
fanns det dock två lotter, Sverigelotten och Tjugan, som inte inklude-
rades i studien på grund av att de hade en formgivning som kopplades 
till Alla hjärtans dag-kampanjer. Lotterna som studerats i den semio-
tiska analysen är därmed Triss, Trippelskrapet, Landlotten, Femman 
och Glädjelotten. 

I enkätundersökningen användes foton som jag har tagit av lotter-
nas oskrapade framsida och baksida. I enkätundersökningen använ-
des tre av fem lotter vid frågorna som rör kommunikation om spel-
problem. Anledningen till detta är att Trippelskrapet, Femman och 
Glädjelottens har en näst intill identisk baksida, vilket skulle kunna 
upplevas som en upprepning i frågeformuläret. De lotterna vars bak-
sidor var med i undersökningen är Triss, Landlotten och Glädjelotten.

Enkäten delades öppet till mina vänner och bekanta på sociala 
medier, då jag även uppmanade om att sprida enkäten vidare har den 
även spridits vidare till fler personer. I och med att denna delats öppet 
på sociala medier tillåter den alla med åtkomst till dessa tjänster att 
delta i undersökningen, vilket gör att metoden kommer resultera-
de i ett obundet slumpmässigt urval (Ekström & Larsson, 2010:91). 
Trots att detta blir ett slumpmässigt urval behöver det inte betyda att 
svaren är representativa (Ekström & Larsson, 2010:94). Detta beror 
bland annat på att alla faktiskt inte svarar på enkäten och att man då 
får räkna med ett externt bortfall (ibid.). Trots att personer svarat på 
enkäten kan man också räkna med ett internt bortfall, vilket innebär 
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att man väljer att hoppa över en fråga och inte ge sitt svar eller sin 
åsikt (ibid.). Slumpen kan också ställa till med problem om man har 
otur och det finns alltid en risk för att man får ett icke-representativt 
urval (ibid.). 

3.5 Metodproblem
Det problem som jag stötte på i undersökningen rörde enkäten. Jag 
upplevde att det var svårare att få människor att svara på enkäten 
än vad jag hade förväntat mig. Totalt samlade jag in 28 svar, vilket 
givetvis inte gav ett resultat som är representativt för samhället. Jag 
upplevde också att det var svårt att få svar på enkäten från de äldre ål-
dersgrupperna. Jag fick 18 svar från åldersgruppen 18-24 år, tre svar 
från 25-44, sex svar från 45-64 år och ett svar från 65-84 år.
I och med detta kan enkätundersökningens reliabilitet ifrågasättas.

3.6 Validitet & Reliabilitet
Enligt Ekström & Larsson (2010:14) handlar vetenskaplighet om att 
man ska ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås vara 
sanning. I och med detta ställer man inom vetenskapen särskilt höga 
krav på att man ska kunna underbygga sina påståenden och slutsatser 
(ibid.). Slutsatser underbyggs med argument och av dessa argument 
krävs det att de är giltiga och tillförlitliga (ibid.). Ett argument har 
giltighet, även kallat validitet, om det har med saken att göra och om 
det som påstås är riktigt heter det tillförlitlighet, även kallat reliabili-
tet (ibid.).
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4. Resultat & Analys
4.1 Resultat av semiotisk bildanalys

4.1.1 Triss

Denotation
Högst upp på lotten finns en yta med ett företagsmärke, en logotyp 
och en fras. Denna yta täcker upp ungefär en femtedel av lottens 
framsida. Logotypen är satt i en fet svart antikva, medan frasen 
”Plöstsligt händer det” är en sans-serif. Uppe till höger syns även en 
grön form med vit typografi inuti, där det står ”Svenska Spel Tur”.

På lottens mitt är skrapytan, där finns det en grafisk enhet som 
består av en sammansättning av former, linjer, färger, symboler och 
typografi. Runt skrapytan på lotten finns det en svart ram. Ramen har 
rundade hörn och är i formen av en liggande rektangel. Rektangeln är 
ihopsatt med en cirkel i det nedre högra hörnet. På skrapytans mitt 
finns en fet sans-serif i vitt med en kontrasterande svart konturlinje. 
Texten lyder ”Chans till 100 000 kr/mån i 25 år”, där man har valt att 
göra ”100 000” i en teckengrad som uppskattningsvis är dubbelt så 
stor som resten av meningen. Under den grafiska enheten, till vänster, 
finns en pil med texten ”skrapa alltid”. Denna leder ögonen mot cir-
keln i skrapytan där det i versala bokstäver står ”EXTRACHANSER” 
två gånger i formen av en mindre cirkel. I det nedre vänstra hörnet är 
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det en stående rektangel med svarta, korta, diagonala linjer som upp-
repas runt formen och ramar in typografin. I det nedre högra hörnet 
finns prisinformation i en svart sans-serif.

Lottens framsida domineras av gult i olika nyanser där man använ-
der svart och vitt som komplement, men även grönt och rött förekom-
mer. I bakgrunden finns ett mönster med en gul/orange ton.

Baksidan på lotten har endast svarta designelement och bakgrun-
den är helt vit. All typografi är sans-serifer i olika skärningar. Högst 
upp finns det information om lottens vinstplan, denna information 
är också uppdelad i olika kolumner med hjälp av en linje. Nedanför 
vinstplanen finns information om spelinstruktioner och vinstutbetal-
ning. Texten är vänsterställd och vissa utvalda ord får en fet variant av 
typsnittet som används.

Längst ner på baksidan kan man se en avskild del med informa-
tion om åldersgräns, konsumentkontakt, en QR-kod, information 
om kontakt vid spelproblem, sista dag för lösa in lott mot pengar och 
återvinning. Designelementen är ganska lika storleksmässigt och jag 
ser ingen tydlig visuell hierarki. Informationen om spelproblem är 
avskild från den övriga informationen genom en linje som formar 
en rektangel, man använder även en symbol som ska symbolisera en 
telefon.

Konnotation
Varumärkets namn är skrivet i svart serif, där den svarta färgen kan 
kommunicera pålitlighet (Klimchuk & Krasovec, 2012:85). Den svarta 
färgen som också är återkommande på lottens framsida kan hjälpa 
andra färger att stå ut (ibid.). Framsidans skrapyta är en sammansätt-
ning av former, färger och typografi ger lotten en tydligare visuell hie-
rarki och organisering (Klimchuk & Krasovec, 2012:102). På den stora 
skrapytan kan man se att vinsten är en viktig del i kommunikationen, 
då man har flyttat upp det i den visuella hierarkin genom att använda 
sig av en högre teckengrad (Klimchuk & Krasovec, 2012:232). Den 
gula färgen i bakgrunden och på lottens skrapyta kan bland annat 
kommunicera lycka, rikedomar och hopp (Mohebbi, 2014:100). Enligt 
Klimchuk & Krasovec (2012:84) är gult den mest energiska färgen i 
spektrumet och kan ses som en av de bästa färgerna på att fånga upp-
märksamhet.

Texten på baksidan har en låg teckengrad vilket kan göra att den 
kan uppfattas ha en låg läsbarhet (Bergström, 2015:132). Baksidans 
vita bakgrund med svart, vänsterställd, text skapar dock en stark 
kontrast som hjälper till att höja läsbarheten (Bergström, 2015:133-
134). Vinstplanen är uppbyggd av svarta linjer och typografi i olika 
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skärningar och detta kan tillsammans skapa en organiserad layout 
enligt Klimchuk & Krasovec (2012:102). Symboler och märkningar 
på lottens nedre del skapar kontrast och upplevs som organiserad. 
Informationen om spelproblem har en låg teckengrad, vilket kan göra 
att den kan upplevas som svårläst.

4.1.2 Trippelskrapet

Denotation
På toppen av lotten finns en vit logotyp för PRO i en sans-serif med 
hög teckengrad. Under logotypen finns varumärkesnamnet ”Trip-
pelskrapet” i en kondenserad sans-serif. Dessa tar upp ungefär en 
femtedel av lottens yta.

På lottens mitt är skrapytan placerad. Där finns det en grafisk 
enhet som består av en sammansättning av former, linjer, färger och 
typografi. Skrapytan har ett glansigt material i en guldig färg. Runt 
skrapytan på lotten finns det en rosa och vit ram. Ramen har rundade 
hörn och är i formen av en liggande rektangel. Rektangeln är ihopsatt 
med en liggande oval i det nedre högra hörnet. På skrapytans mitt 
finns en kondenserad sans-serif där det står ”Skrapa fram 1 000 000 
kronor”. Man har valt att göra ”1 000 000” i vit typografi med en 
glansig, guldliknande konturlinje samt i en hög teckengrad jämfört 
med resterande ord i meningen.

I den ovala delen av skrapytan finns en liknande lösning med 
typografin där det står ”Skrapa här! Extrachans att få tre lika”. Ordet 
”extrachans” har framhävts med vit typografi och ställts på en egen 
rad och i en högre teckengrad än resterande ord. Runt omkring texten 
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kan man se symbolen av stjärnor i olika storlekar. I det nedre vänst-
ra hörnet är det en stående rektangel med ett mönster uppbyggt av 
hexagoner. I rektangeln syns texten ”SKRAPAS EJ!” versalt och i en 
sans-serif. I den nedre delen av lotten, till höger, finns information 
om sista datum för att lösa in lotten mot en vinst, samt prisinforma-
tion.

Framsidan domineras av olika nyanser av rosa och bakgrunden är 
ett mönster uppbyggt av rosa kvadrater i olika toner.

Lottens baksida har endast svarta designelement och bakgrunden 
är helt vit. All typografi är sans-serifer i olika skärningar. Högst upp 
finns det information om PRO och lotten Trippelskrapet. Nedanför 
finns information om vinstplanen och det är en grafisk enhet upp-
byggd av former, linjer och typografi. Under vinstplanen finns infor-
mation om spelet samt hur man går tillväga för att få sitt pris. Denna 
information är vänsterställd och vissa utvalda ord får en fet variant 
av typsnittet. Längst ner på lotten finns en streckkod, information om 
åldersgräns, återvinning och konsumentkontakt. Till höger på en ver-
tikal linje finns en svart form med vit text som innehåller information 
om kontakt vid spelproblem.

Konnotation
Lottens övre del tar snabbt åt sig uppmärksamhet, detta kan bero på 
den färgkontrast som skapas mellan den vita typografin och den rosa 
bakgrunden (Bergström, 2015:232). I det här fallet kan man anta att 
man har bestämt sig för att ”PRO” är viktigare och högre upp i den 
visuella hierarkin än skraplottens namn, ”Trippelskrapet”, på grund 
av storlek och placering (Klimchuk & Krasovec, 2012:56). Framsi-
dans skrapyta är en sammansättning av former, färger och typografi 
ger lotten en tydligare visuell hierarki och organisering (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:102).

På den stora skrapytan kan man se att vinsten är en viktig del i 
kommunikationen, då man har flyttat upp det i den visuella hierarkin 
genom att använda sig av en högre teckengrad och en annan färg, vil-
ket skapar storlekskontrast och färgkontrast (Bergström, 2015:232). 
Samma sak har gjorts på skrapytans nedre del, till höger, där man har 
framhävt ordet ”Extrachans”.

Enligt Mohebbi (2014:100) kan den rosa färgen på lotten bland 
annat kommunicera tacksamhet, uppskattning, beundran eller kärlek. 

Lottens baksida innehåller främst information i form av text och 
märkningar. Texten har en låg teckengrad vilket kan göra att texten 
kan uppfattas ha en låg läsbarhet (Bergström, 2015:132). Baksidans 
vita bakgrund med svart, vänsterställd, text skapar dock en stark kon-
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trast som hjälper till att höja textens läsbarhet (Bergström, 2015:133-
134). Det som drar mest uppmärksamhet på baksidan är vinstplanen. 
Vinstplanen är uppbyggd av svarta former, linjer, typografi i olika 
skärningar och detta kan tillsammans skapa en organiserad layout 
enligt Klimchuk & Krasovec (2012:102). Den information som berör 
spelproblem är placerad längst ner på sidan med texten i en verti-
kal riktning, samt i en låg teckengrad. Detta gör att texten kan vara 
svårläst och man kan anta att varumärket inte valt att prioritera den 
informationen.

4.1.3 Landlotten

Denotation
På toppen av lotten finns en grön/gul logotyp för Landlotten. ”Land” 
och ”lotten” är uppdelade på två rader i ett centrerat arrangemang. 
”Land” är en form av ett mekan-typsnitt och har en stark grön färg, 
”LOTTEN” i versala bokstäver är satt i en sans-serif med gul färg. 
Bakom lotten finns ett grönt färgband som slingrar sig upp till vän-
ster. Under logotypen står frasen ”För en rikare landsbygd” i ett 
versalt mekantypsnitt.

Skrapytan är placerad på lottens mitt och är i formen av en cirkel. 
På cirkelns utsida finns en ram med en gradient i färger som påmin-
ner om en guldig yta, på insidan är det en lila färg. På skrapytans mitt 
finns det en text som lyder ”Vinn en MILJON skrapa 3 lika!”. Här har 
man valt att dela upp texten på tre rader i ett centrerat arrangemang 
med tre olika typsnitt. På den första raden är det ett script-typsnitt 
i vit färg med lila konturlinjer. Den andra raden och ordet ”MILJO-



24

NER” är en gul sans-serif i högre teckengrad än resterande typografi 
på lotten. Ordet har också en 3D-effekt som gör att det ser ut som att 
texten är påväg mot betraktaren. Den tredje raden är i ett mekantyp-
snitt med vit text och en lila konturlinje.

Nedanför skrapytan finns en grön pil som omsluter texten ”Vann 
du inte? Skrapa då här” och pekar mot det nedre högra hörnet, där 
har man placerat en till skrapyta och grafisk enhet i form av en grön 
cirkel där man informerar om att man kan vinna pengar trots en 
nitlott. Där har man valt att göra summan som man kan vinna, 10 
000 kr, som det mest framträdande designelementet i form av en gul 
sans-serif. I det nedre vänstra hörnet är det en stående rektangel i gul 
färg. I rektangeln informerar man om att det är en kontrollruta som 
inte får skrapas.

Lottens bakgrund är i en rund gradient där kärnan är brandgul och 
blir ljusare längre ut mot lottens kanter. I bakgrunden kan man även 
se ljusa silhuetter av träd, hus, djur, växter. 

Baksidan på lotten är vit. Högst upp till vänster finns varumärkets 
logotyp i svart och vitt. Nedanför logotypen kan man läsa information 
om spelet, vinstutbetalningar och konsumentkontakt, all text är vän-
sterställd och satt i en sans-serif. Till höger om logotypen finns den 
enda färg förutom svart och vit, vilket är en röd form med text inuti 
som informerar om möjligheten att delta i en extra-chans och vinna 
10 000 kr. Nedanför den röda formen finns en symbol som informe-
rar om åldersgräns samt en QR-kod som kan skannas. På samma sida 
finns en tabell som informerar om vinstplanen, symbol för återvin-
ning och en ruta som informerar om vart man kan ringa om man be-
höver hjälp med spelproblem. Längst ner på lotten finns det möjlighet 
att fylla i personuppgifter och till höger finns en streckkod.

Konnotation
Den gröna färgen på logotypen kan antas användas på grund att 

den kommunicerar natur och liv, men den kan även kommunicera tur 
(Mohebbi, 2012:100). 

Lottens skrapytor är uppbyggda av sammansatta former, färger 
och typografi ger lotten en tydligare visuell hierarki och organisering 
(Klimchuk & Krasovec, 2012:102). På den stora skrapytan kan man 
se att vinsten är en viktig del i kommunikationen, då man har flyttat 
upp det i den visuella hierarkin genom att använda sig av en högre 
teckengrad och annat typsnitt, vilket skapar storlekskontrast och 
formkontrast (Bergström, 2015:232). Man har också valt en gul färg 
på texten istället för vitt. Den gula färgen kan tolkas kommunicera om 
rikedomar och lycka (Mohebbi, 2014:100), samtidigt som att färgen 
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är väldigt användbar när man vill fånga uppmärksamhet (Klimchuk & 
Krasovec, 2012:84). Den lila färgen som täcker skrapytan kan kom-
municera lyx och välstånd (ibid.). I den andra skraprutan har man 
också valt att framhäva vinsten genom storleks- och färgkontrast.

Lottens bakgrundsfärg innehåller olika nyanser av gult och kan 
bland annat kommunicera lycka, rikedomar och hopp (Mohebbi, 
2014:100). Enligt Klimchuk & Krasovec (2012:84) är gult den mest 
energiska färgen i spektrumet och kan ses som en av de bästa färgerna 
på att fånga uppmärksamhet. Man använder även symboler i bak-
grunden för att koppla samman till landsbygden.

Texten på baksidan har en låg teckengrad vilket kan göra att den 
kan uppfattas ha en låg läsbarhet (Bergström, 2015:132). Baksidans 
vita bakgrund med svart, vänsterställd, text skapar dock en stark kon-
trast som hjälper till att höja läsbarheten (Bergström, 2015:133-134). 
Det som drar mest uppmärksamhet på baksidan är den röda formen i 
det högra hörnet. Detta är på grund av den färgkontrast som sker när 
man ställer rött mot vitt och svart (Bergström, 2015:232). På denna 
lott låter man informationen om spelproblem täcka upp en större yta 
än övriga, vilket gör att den är mer lättläst och tydlig.

4.1.4 Femman

Denotation
På lottens översta yta finns varumärkets namn satt i en geometrisk 
sans-serif i rött. Ytan där logotypen finns tar upp ungefär en fjärdedel 
av lotten, vilket gör att ögonen lätt dras dit. På lottens mitt är skrapy-
tan placerad. Det är en grafisk enhet med en liggande röd rektangel 
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och en vit konturlinje. På skrapytans mitt har man placerat texten 
”Chans till 555 555 kronor”. Texten är satt i en vit sans-serif med run-
dade hörn och den har delats upp på tre rader i ett centrerat arrang-
emang. På den andra raden står det ”555 555” som är satt i en teck-
engrad som kan tolkas som dubbelt så stor som resten av meningen. 
På den nedre delen, till höger, på skrapytan sticker det ut en vit form 
med en svart sans-serif och texten ”SKRAPA TRE LIKA!”. 

Lottens nedre del har också en skrapyta som är placerad till hö-
ger. Skrapytan är i ett material som påminner om guld och på ytan 
finns en versal text där det står ”DUBBELCHANSEN” och ”SKRAPA 
HÄR!”. Ordet ”DUBBELHCHANSEN” är placerat överst och har en 
högre teckengrad. I det nedre vänstra hörnet är det en stående rek-
tangel med ett mönster uppbyggt av hexagoner. I rektangeln syns tex-
ten ”SKRAPAS EJ” versalt och i en sans-serif. Längst ner, till höger, 
finns information om sista datum för att lösa in lotten mot en vinst, 
samt prisinformation. 

Framsidan domineras av en en gul bakgrundsfärg. I bakgrunden 
kan man även se ett geometriskt mönster. 

Lottens baksida har endast svarta designelement och bakgrunden 
är helt vit. All typografi är sans-serifer i olika skärningar. Högst upp 
finns det information om lotteriet. Nedanför finns information om 
vinstplanen och det är en grafisk enhet uppbyggd av former, linjer och 
typografi. Under vinstplanen finns information om spelet samt hur 
man går tillväga för att få sitt pris. Denna information är vänsterställd 
och vissa utvalda ord får en fet variant av typsnittet. Längst ner på lot-
ten finns en streckkod, information om åldersgräns, återvinning och 
konsumentkontakt. Till höger på en vertikal linje finns en svart form 
med vit text som innehåller information om kontakt vid spelproblem.

Konnotation
Varumärkets namn syns i en röd sans-serif som snabbt drar till 

sig uppmärksamhet. Det kan bero på att den röda färgen har den 
egenskapen (Klimchuk & Krasovec, 2012:84), samt att sans-seriffen 
är lätt att läsa på avstånd (Bergström, 2012:126). Lottens skrapytor 
är uppbyggda av sammansatta former, färger och typografi ger lotten 
en tydligare visuell hierarki och organisering (Klimchuk & Krasovec, 
2012:102). På den stora skrapytan kan man se att ”555 555” är en vik-
tig del i kommunikationen, då man har flyttat upp det i den visuella 
hierarkin genom att använda sig av en högre teckengrad, vilket skapar 
storlekskontrast (Bergström, 2015:232). Den mindre skrapytan har 
inte samma kontrast till bakgrunden som den stora, vilket gör att 
den kan uppmärksammas i efterhand. Detta skapar dock en tydligare 
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visuell hierarki. 
Den gula färgen i bakgrunden på lotten kan bland annat kom-

municera lycka, rikedomar och hopp (Mohebbi, 2014:100). Enligt 
Klimchuk & Krasovec (2012:84) är gult den mest energiska färgen i 
spektrumet och kan ses som en av de bästa färgerna på att fånga upp-
märksamhet. 

Lottens baksida innehåller främst information i form av text och 
märkningar. Texten har en låg teckengrad vilket kan göra att texten 
kan uppfattas ha en låg läsbarhet (Bergström, 2015:132). Baksidans 
vita bakgrund med svart, vänsterställd, text skapar dock en stark kon-
trast som hjälper till att höja textens läsbarhet (Bergström, 2015:133-
134). Det som drar mest uppmärksamhet på baksidan är vinstplanen. 
Vinstplanen är uppbyggd av svarta former, linjer, typografi i olika 
skärningar och detta kan tillsammans skapa en organiserad layout 
enligt Klimchuk & Krasovec (2012:102). Den information som berör 
spelproblem är placerad längst ner på sidan med texten i en verti-
kal riktning, samt i en låg teckengrad. Detta gör att texten kan vara 
svårläst och man kan anta att varumärket inte valt att prioritera den 
informationen.

4.1.4 Glädjelotten

Denotation
Högst upp på lottens framsida finns varumärkets namn skrivet i en vit 
sans-serif. Typografin har en lätt skuggning i bakgrunden, vilket ger 
en känsla av att texten ”står ut”. Det verkar även som att man använ-
der sig av samma typsnitt på den typografi som finns på framsida, 



28

möjligtvis i olika skärningar. På lottens mitt är skrapytan placerad 
och i formen av symbolen för ett hjärta. Materialet på skrapytan är 
guldaktigt med en vit ram runt. I mitten av ytan har man placerat tex-
ten ”DU ÄR VÄRD 5 000 000 KRONOR” i en vit sans-serif med med 
mörka konturlinjer. Texten har delats upp på tre rader och den andra 
raden har framhävts genom att ”5 000 000” är i en högre teckengrad 
än övriga ord i meningen. Runt typografin har det placerats stjärn-
symboler i samma mörka färg som används till textens konturlinje. På 
den högra sidan av skrapytan står det ”TRE LIKA GER VINST” i en 
diagonal linje som följer hjärtats form.

Lottens nedre del har en till skrapyta som är placerad till höger. 
Skrapytan är i ett material som påminner om guld och på ytan finns 
en versal text där det står ”LOTTCHANSEN” och ”SKRAPA HÄR!”. 
Ordet ”LOTTCHANSEN” är placerat överst och har en högre tecken-
grad. I det nedre vänstra hörnet är det en stående rektangel med ett 
mönster uppbyggt av hexagoner. I rektangeln syns texten ”SKRAPAS 
EJ” versalt och i en sans-serif. Längst ner, till höger, finns information 
om sista datum för att lösa in lotten mot en vinst, samt prisinforma-
tion.

Lottens baksida har endast svarta designelement och bakgrunden 
är helt vit. All typografi är sans-serifer i olika skärningar. Högst upp 
finns det information om lotteriet. Nedanför finns information om 
vinstplanen och det är en grafisk enhet uppbyggd av former, linjer och 
typografi. Under vinstplanen finns information om spelet samt hur 
man går tillväga för att få sitt pris. Denna information är vänsterställd 
och vissa utvalda ord får en fet variant av typsnittet. Längst ner på lot-
ten finns en streckkod, information om åldersgräns, återvinning och 
konsumentkontakt. Till höger på en vertikal linje finns en svart form 
med vit text som innehåller information om kontakt vid spelproblem.

Konnotation
Typografin som används på lottens framsida är satt i versala sans-se-
rifer. Enligt Bergström (2015:126) kan den formen av typsnitt vara 
bra att använda när något ska läsas på avstånd, vilket kan vara en 
anledning till varför det valet har gjorts. Versala bokstäver är generellt 
sett mer svårlästa än gemena men trots detta har man valt versala 
ord och meningar, dock så kan det vara användbart i rubriker eller 
korta texter (Bergström, 2015:131). Lotten har grafiska enheter i form 
av sammansatta former, färger och typografi ger lotten en tydligare 
visuell hierarki och organisering (Klimchuk & Krasovec, 2012:102). 
På den stora skrapytan kan man se att vinstbeloppet är en viktig del i 
kommunikationen, då man har flyttat upp det i den visuella hierarkin 
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genom att använda sig av en högre teckengrad, vilket skapar storlek-
skontrast (Bergström, 2015:232). Den hjärtformade skrapytan stick-
er även ut jämfört med övriga skraplotter i denna undersökningen. 
Framsidans dominerande röda färg kan kommunicera både kärlek 
och positivitet, men det är också en färg som används för att fånga 
människors uppmärksamhet (Klimchuk & Krasovec, 2012:84; Aslam, 
2006:19).

Lottens baksida innehåller främst information i form av text och 
märkningar. Texten har en låg teckengrad vilket kan göra att texten 
kan uppfattas ha en låg läsbarhet (Bergström, 2015:132). Baksidans 
vita bakgrund med svart, vänsterställd, text skapar dock en stark kon-
trast som hjälper till att höja textens läsbarhet (Bergström, 2015:133-
134). Det som drar mest uppmärksamhet på baksidan är vinstplanen. 
Vinstplanen är uppbyggd av svarta former, linjer, typografi i olika 
skärningar och detta kan tillsammans skapa en organiserad layout 
enligt Klimchuk & Krasovec (2012:102). Den information som berör 
spelproblem är placerad längst ner på sidan med texten i en verti-
kal riktning, samt i en låg teckengrad. Detta gör att texten kan vara 
svårläst och man kan anta att varumärket inte valt att prioritera den 
informationen.

4.1.5 Sammanfattning av semiotisk bildanalys
Skraplotterna som har analyserats på den svenska spelmarknaden föl-
jer en tydlig form och layout. Lotternas framsida ska ha varumärkets 
namn på toppen i en relativt hög teckengrad. Nedanför namnet, på 
lottens mitt, är skrapytan placerad. Denna har, för det mesta, formen 
av en liggande rektangel och mitt på skrapytan har man placerat ett 
budskap om lottens högsta vinst, och denna vinst är en viktigt del av 
kommunikationen. På en typisk skraplott så har man framhävt vinst-
summan genom att ge denna en teckengrad som kan upplevas som 
dubbelt så hög som övrig text på skrapytan. I anslutning till skrapytan 
kan man även kommunicera om vad spelet går ut på, alltså att skrapa 
tre lika. 

På lotten ska det även finnas en extra skrapyta som antingen kan 
sättas ihop med den stora skrapytan, eller placeras på lottens nedre 
högra hörn. På denna skrapyta vill man kommunicera att det finns en 
extra chans att vinna, vilket man också förtydligar genom kontraste-
rande typografi. Längst ner på skraplotten, till vänster, placerar man 
kontrollrutan i formen av en stående rektangel, tillsammans med en 
versal text som informerar om att rutan inte får skrapas. På den högra 
sidan av lotten informerar man om pris. Typsnitten som man använ-
der sig av när man kommunicerar på framsidan är till största del en 
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sans-serif och färgerna som man använder sig av ska kunna väcka 
uppmärksamhet, som till exempel rött eller gult.

På lottens baksida är det en vit bakgrund med svarta designele-
ment. Det finn också mycket information i textform, vilket gör att det 
krävs en låg teckengrad. Lotten ska också använda sig av en vinstplan 
som är uppbyggd av former, linjer och typografi. På lottens nedre del 
placerar man symboler, märkningar och information till konsumen-
terna. 

När man kommunicerar om spelproblem på skraplotter som den 
här studien avser sker det endast i en form, som alla lotter har gemen-
samt. Informationen som innehåller en telefonsymbol och en text som 
lyder ”Spelar du för mycket? Ring stödlinjen på 020-81 91 00” har 
placerats i en liggande rektangel på baksidans nedre del. Rektangeln 
kan antingen ha formen av en svart ram och svart typografi eller vara 
helt svart med en vit typografi. 

Typografin är antingen centrerad eller vänsterställd, satt i en 
sans-serif och en teckengrad som kan anses vara låg. Den låga teck-
engraden och valet av sans-seriffer kan påverka läsbarheten negativt 
enligt Bergström (2015:130), och därmed kan man anta att det även 
påverkar konsumentens uppfattning av kommunikationen. Genom att 
analysera den visuella hierarkin på baksidan av lotten kan man anta 
att denna information inte är prioriterad att läsas i ett tidigt skede, då 
den inte sticker ut mycket i varken form, färg eller typografi (Klim-
chuk & Krasovec, 2012:173). 

4.2 Enkätundersökning
Avsikten med enkätundersökningen var att ta reda på hur konsumen-
terna uppfattar kommunikationen på svenska skraplotter. I undersök-
ningen deltog 12 personer som identifierar sig som män och 16 per-
soner som kvinnor, och den åldersgrupp som hade flest respondenter 
var 18-24 år. 

I enkätundersökningen fick respondenterna först se framsidan 
av fem olika lotter och svara på vad det är med varje lott som drar 
uppmärksamhet. De fem olika lotterna är Landlotten, Femman, 
Trippelskrapet, Triss och Glädjelotten. Återkommande svar från re-
spondenterna gällande vad som först fått deras uppmärksamhet var, 
på varje lott, vinstsumma, färg/form och varumärke. På alla lotter för-
utom Femman var det vinstsumman som uppmärksammades mest av 
respondenterna. Anledningen till att vinstinformationen drar så pass 
mycket uppmärksamhet kan bero på att man genom formgivning valt 
att placera denna information överst i den visuella hierarkin (Klim-
chuck & Krasovec, 2012:56).
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Landlotten var den lott där flest personer uppmärksammade vinst-
informationen först och det kan bero på att man har använt sig utav 
en högre teckengrad, annat typsnitt och annan färg än den resterande 
typografin på framsidan, vilket skapar konstrast i storlek, form och 
färg som gör att informationen sticker ut (Bergström, 2015:232). På 
Femmans skraplott var det varumärkets namn som fick mest upp-
märksamhet och detta kan bero på att det skapas en stark kontrast 
mellan den röda logotypen och den gula bakgrunden. Som tidigare 
nämnt är både den röda och gula färgen kända för att dra åt sig upp-
märksamhet (Klimchuk & Krasovec, 2012:84). 

Färg/form nämndes på alla lotter förutom Triss och då hänvisar 
man till de färgstarka färgerna på lotterna samt former som hjärtat 
på Glädjelotten till exempelvis. Glädjelottens färg och form var nå-
got som uppmärksammades mest av alla lotter. Detta kopplas även 
samman med budskapet som skrivs på lotten “Du är värd 5 000 000 
kronor”, med betoning på “du är värd”. Man reagerar alltså på att 
man är värd dessa pengar. På varje lott var det några av responden-
terna som uppmärksammade varumärkesnamnet i första hand, med 
Femman i ledning.

Undersökningens sista del rörde den tredje frågeställningen i den-
na studie, och denna handlar om hur man upplever informationen om 
spelproblem på lotterna. Där visades baksidan av Landlotten, Triss 
och Glädjelotten upp, och respondenterna fick svara på hur man upp-
fattar informationen om för varje lott. För varje lott fanns det en skala 
från ett till fem där respondenterna fick svara hur tydlig de ansåg att 
denna information var.

Utifrån svaren från enkäten kan man se att ingen utav lotterna fick 
en femma från respondenterna, men den lott som ansågs tydligast 
informera om spelproblem var Landlotten, sedan Triss och lägst betyg 
fick Glädjelotten. En anledning till att Landlotten och Triss fick bättre 
betyg gällande detta kan till exempel vara på grund av placeringen 
eller storleken (Klimchuk & Krasovec, 2012:55), då dessa skiljer sig 
från Glädjelottens baksida.

Det finns dock flera anledningar till att respondenterna kan upp-
leva att informationen om spelproblem är otydlig på lotterna, och en 
anledning kan vara att informationen skapar tillräckligt med kontrast 
till resterande text och designelement på baksidan. Genom att göra 
ändringar på till exempel storlek, färg och placering har man möjlig-
het till att flytta upp informationen i den visuella hierarkin och göra 
den mer tydlig och läsbar (Klimchuk & Krasovec, 2012:56; Bergström, 
2015:130).

Den sista frågan i enkäten var en generell fråga om lotterna och 
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om man upplevde att informationen om spelproblem var tillräcklig. 
Här svarade 25 av de 28 respondenterna att den kommunikation om 
spelproblem som finns på lotterna i dagsläget är undermålig och att 
mer information krävs.

4.3 Visuell Research
I den visuella researchen analyserades hur skraplotterna gör reklam 
för sina lotter i både en spelbutik och matbutik. De enda skraplotter-
na som marknadsförde sina produkter i dessa butiker var Triss och 
Sverigelotten.
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Denna bild visar Triss reklamaffischer 
framför kassan i en spelbutik. Den gula 
färgen kan enligt Klimchuk & Krasovec 
(2012:84) användas för att fånga upp-
märksamhet.

Bilden visar Triss-lotter som har satts 
upp bredvid varandra på två rader. 

När samma produkt placeras sida vid 
sida kan varumärket stärka sin närvaro, 
då den visuella repetitionen kan skapa 

en tredimensionell ”billboard” (Klimchuk 
& Krasovec, 2012:54). 
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Bilden visar hur Triss och Sverigelotten 
placerar sin marknadsföring 

i anslutning till kassan.

Ett annat sätt som de marknadsför sig 
på vid kassan. Det kan tolkas som att 
detta är en sista påminnelse att 
köpa en lott. 
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5. Slutsats
Den här studiens syfte var att analysera den visuella kommunikatio-
nen på svenska skraplotter, och detta genomfördes med hjälp av en 
semiotisk bildanalys och en enkätundersökning. 

Den semiotiska bildanalysen användes för att bryta ner den visuel-
la kommunikationen i mindre delar och studera och tolka de visuella 
uttrycken på lotterna och hur man kommunicerar om spelproblem. 
Enkätundersökningens huvudsyfte var att förstå hur konsumenter 
upplever lotternas kommunikation om spelproblem.

En slutsats som kan dras av detta är att skraplotterna har en hel 
del likheter när det gäller den visuella kommunikationen, då man ofta 
använder sig av en liknande visuell hierarki och designelement. Alla 
skraplotter som ingick i den här studie valde till exempel att betona 
vinstsumman, vilket också visade sig ge resultat då respondenterna 
i enkätundersökningen uppmärksammade detta. Om det är någon 
information på framsidan som man vill framhäva gör man det genom 
att skapa färg- eller storlekskontrast. Slutsatsen är även att fyra av 
fem lotter använder sig av färger som är kända för att kunna fånga 
konsumenters uppmärksamhet.

På skraplottens baksida är det en vit bakgrund med svarta desig-
nelement i form av text, märkningar, linjer och former. På dessa lotter 
är det mycket text sett till den yta som finns, vilket gör att teckengra-
den är låg och kan upplevas svår att läsa. Den information som berör 
spelproblem är placerad på baksidans nedre del och satt i en låg teck-
engrad. Genom respondenternas svar på enkätundersökningen kunde 
man se att de flesta tyckte att kommunikationen om spelproblem var 
undermålig och otydlig samt att man tyckte att det borde finnas mer 
information som berör problemet. 
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6. Slutdiskussion
Under den tid som jag jobbat med den här studien så har jag besökt 
ett antal olika kiosker och spelombud och förvånats över hur mycket 
visuell kommunikation och reklam som det finns i dessa. Vart man 
än tittar så stöter man på olika sorters budskap och argument för att 
man ska ta chansen och spela med pengar för att hoppas på att bli rik, 
och för det mesta kommer denna reklam från statliga spelbolag som 
Svenska Spel samt ATG.

I och med detta anser jag att det skulle vara intressant med en stu-
die som analyserar den visuella kommunikationen i spelbutiker från 
dessa bolag.
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