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Problem SvS	  communicates	  responsible	  gaming	  through	  the	  social
campaign	  Spela	  Lagom	  (Play	  Moderate).	  Within	  social
campaigns	  that	  communicate	  a	  company's	  social
responsibility,	  there	  is	  always	  a	  risk	  that	  the	  picture	  of	  the
CSR	  work,	  that	  is	  communicated,	  is	  not	  by	  the	  recipient
perceived	  equal	  to	  the	  real	  work.	  If	  this	  happens,	  there	  is
also	  a	  risk	  that	  the	  company's	  image	  and	  profile	  does	  not
overlap	  -‐	  which	  can	  lead	  to	  increased	  distrust	  of	  the
company	  and	  thereby	  damage	  the	  brand.

Purpose The	  purpose	  is	  to	  investigate	  how	  the	  Swedish	  Games,	  with
the	  responsible	  advertising	  agency,	  is	  working	  with	  it’s
social	  responsibility	  in	  their	  campaign	  for	  moderate	  gaming,
and	  how	  this	  responsibility	  is	  taking	  shape	  in	  the
commercial	  campaign	  for	  Triss.	  Further,	  it	  will	  investigate
how	  a	  range	  of	  potential	  future	  games	  consumers	  perceive
Swedish	  Games	  and	  their	  social	  responsibility	  based	  on
their	  communication.

Method The	  study	  is	  a	  qualitative	  case	  study	  carried	  out	  through	  five
qualitative	  interviews	  with	  managers	  from	  Swedish	  Games
and	  their	  advertising	  agencies,	  a	  qualitative	  content	  analysis
of	  documents	  from	  Swedish	  Games	  whose	  relevance	  are
based	  on	  the	  study	  purpose,	  a	  qualitative	  analysis	  of	  the	  two
campaign	  videos	  included	  in	  the	  study	  and	  three	  focus
groups	  with	  the	  recipient	  group	  defined	  in	  the	  study
boundaries.

Result	   The	  result	  demonstrates	  that	  SvS	  is	  working	  with	  their	  CSR
from	  a	  commercial	  perspective,	  unlike	  their	  assignment
describing	  their	  responsibilities	  from	  a	  welfare	  perspective.
There	  are	  a	  number	  of	  factors	  that	  could	  lead	  to	  	  SVS’
communication	  beeing	  perceived	  as	  "window	  dressing".
Some	  of	  these	  aspects	  are	  that	  they	  treat	  their	  campaigns	  as
a	  mass	  communicative	  functions	  which	  ignore	  the	  diversity
within	  their	  broad	  target	  audiences	  and	  are	  not	  clearly
enough	  communicating	  their	  actual	  liability	  actions.	  Within
the	  sample	  of	  people	  studied	  through	  focus	  groups	  there	  is
an	  opinions	  that	  SvS’	  CSR	  communication	  is	  only	  a	  way	  to	  be
seen	  as	  responsible	  which	  in	  the	  long	  term	  could	  lead	  to	  a
crisis	  of	  confidence.
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Sammanfattning

Titel Spela	  Lagom	  –	  En	  studie	  av	  Svenska	  Spels	  arbete	  med	  socialt
ansvar	  utifrån	  dess	  externa	  kommunikation.

Författare Daniel	  Lindmark

Handledare Jeanette	  Lozanovska

Problembakgrund SvS	  kommunicerar	  sitt	  spelansvar	  genom	  den	  samhälleliga
kampanjen	  Spela	  Lagom.	  Inom	  samhälleliga	  kampanjer,	  som
kommunicerar	  ett	  företags	  sociala	  ansvar,	  finns	  det	  alltid	  en
risk	  att	  den	  bild	  av	  CSR-‐arbetet	  som	  kommuniceras	  till
mottagaren	  av	  denne	  inte	  uppfattas	  motsvara	  det	  verkliga
arbetet.	  Om	  detta	  sker	  finns	  det	  även	  en	  risk	  att	  företagets
image	  och	  profil	  inte	  överlappar	  –	  vilket	  kan	  leda	  till	  ökad
misstro	  mot	  företaget	  och	  på	  så	  sätt	  skada	  varumärket.

Syfte Syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  Svenska	  Spel,	  med	  ansvarig
reklambyrå,	  kommunicerar	  sitt	  sociala	  ansvar	  i	  sin	  kampanj
för	  lagom	  spelande	  och	  hur	  detta	  ansvar	  tar	  form	  i	  den
kommersiella	  kampanjen	  för	  Triss.	  Syftet	  är	  även	  att
undersöka	  	  hur	  ett	  urval	  av	  potentiella	  framtida
spelkonsumenter	  uppfattar	  Svenska	  Spel	  och	  deras	  sociala
ansvar	  utifrån	  kommunikationen.

Metod Studien	  är	  en	  kvalitativ	  fallstudie	  som	  genomförts	  genom
fem	  kvalitativa	  samtalsintervjuer	  med	  ansvariga	  på	  Svenska
Spel	  och	  dess	  anställda	  reklambyråer,	  kvalitativa
innehållsanalyser	  på	  de	  dokument	  från	  Svenska	  Spel	  som	  är
relevanta	  utifrån	  studiens	  syfte,	  kvalitativa	  näranalyser	  på
de	  två	  kampanjfilmer	  som	  innefattas	  i	  studien	  samt	  tre
fokusgrupper	  med	  den	  mottagargrupp	  som	  definierats	  i
studiens	  avgränsningar.

Resultat: Resultatet	  påvisar	  att	  SvS	  jobbar	  med	  CSR	  ur	  ett
kommersiellt	  perspektiv	  till	  skillnad	  från	  deras	  uppdrag
som	  beskriver	  deras	  ansvar	  ur	  ett	  välfärdsperspektiv.	  Det
finns	  ett	  antal	  faktorer	  som	  gör	  att	  SvS	  kommunikation	  kan
komma	  att	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.	  Några	  av
dessa	  aspekter	  är	  att	  de	  behandlar	  sina	  kampanjer	  som
masskommunikativa	  funktioner	  som	  ignorerar	  mångfalden
inom	  deras	  breda	  målgrupper	  och	  att	  de	  inte	  tillräckligt
tydligt	  kommunicerar	  sina	  faktiska	  ansvarsåtgärden.	  Inom
den	  urvalsgrupp	  som	  studerats	  genom	  fokusgrupper	  finns
det	  åsikter	  som	  syftar	  till	  att	  Svenska	  Spels	  CSR-‐
kommunikation	  endast	  är	  ett	  sätt	  att	  framstå	  som
ansvarsfulla	  vilket	  i	  ett	  längre	  perspektiv	  kan	  komma	  att
leda	  till	  en	  förtroendekris.
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1 Inledning
År	  2008	  tillträdde	  Margareta	  Winberg,	  på	  förfrågan	  av	  dåvarande
finansminister	  Anders	  Borg,	  posten	  som	  ordförande	  för	  Svenska	  Spel	  (SvS).
”Mitt	  mandat	  är	  att	  fokusera	  om	  från	  ett	  strikt	  kommersiellt	  fokus	  till	  ett	  mer
socialt	  ansvarstagande”,	  kommenterade	  Winberg	  till	  Aftonbladet	  i	  april	  2008.1
Det	  sociala	  ansvar	  som	  Margareta	  Winberg	  talar	  om,	  att	  motverka
spelberoende	  och	  skadeverkningar	  av	  spel,	  är	  nu	  en	  grundpelare	  i	  Svenska
Spels	  verksamhet.2

År	  2007	  lanserade	  Svenska	  Spel	  sin	  första	  kampanj	  som	  förespråkade	  lagom
spelande.	  Denna	  kampanj	  fortsatte	  under	  år	  2008	  med	  en	  budget	  på	  66
miljoner	  kronor.	  ”Under	  uppmaningen	  ’Spela	  lagom’	  informerar	  vi	  om	  vikten
av	  att	  sätta	  tydliga	  gränser	  för	  spelandet”,	  skriver	  Svenska	  Spel	  på	  sin
hemsida.3	  Parallellt	  med	  budskapet	  om	  lagom	  spelande	  sänder	  Svenska	  Spel
genom	  tv-‐mediet	  ut	  budskap	  som	  Plötsligt	  händer	  det,	  Lett	  å	  vinne,
Drömvinsten	  och	  Vi	  ses	  på	  lördag.	  Det	  är	  i	  dessa	  fall	  kommersiella	  kampanjer
där	  varumärken	  som	  Triss,	  Keno,	  Lotto	  och	  Stryktipset	  kommuniceras.

År	  2010	  kommer	  över	  120	  000	  svenskar	  att	  fylla	  18	  år	  och	  därmed	  lagligt	  få
konsumera	  spel.4	  Internet	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  öppnat	  portarna	  för	  ett
stort	  antal	  konkurrerande	  företag.	  De	  nya	  spelkonsumenterna	  sätts	  i	  en
position	  som	  inte	  existerade	  innan	  Internet,	  de	  har	  nu	  möjligheten	  att	  välja
bland	  andra	  företag	  än	  Svenska	  Spel.

När	  en	  konsument	  väljer	  mellan	  två	  varumärken	  så	  är	  det	  associationerna
konsumenten	  har	  till	  respektive	  varumärke	  som	  avgör	  och	  dessa	  associationer
är	  beroende	  av	  de	  budskap	  som	  förmedlats	  genom	  varumärkets
kommunikation.5	  Det	  är	  alltså	  av	  stor	  vikt	  för	  Svenska	  Spel	  att	  de	  ”nya”
spelarna	  har	  en	  god	  uppfattning	  av	  företaget	  för	  att	  dessa	  konsumenter	  ska
välja	  just	  Svenska	  Spel	  och	  inte	  konkurrerande	  företag.

1.1	   Problembakgrund
Corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  kan	  beskrivas	  som	  en	  organisations
definierade	  ansvar	  mot	  dess	  samhälle	  och	  intressenter.6	  Den	  primära	  kritik
som	  har	  riktats	  mot	  CSR	  är	  att	  företag,	  genom	  att	  arbeta	  med	  CSR,	  prioriterar
andra	  intressenter	  än	  sina	  ägare.	  Dessa	  kritiker	  argumenterar	  för	  att	  det	  som
ger	  mest	  resurser	  till	  samhället	  inte	  är	  samhällsansvar,	  utan	  att	  det	  istället	  är
när	  aktieägarnas	  avkastning	  sätts	  i	  första	  rummet.7	  Svenska	  Spels	  spelansvar
grundas	  dock	  i	  deras	  uppdrag	  från	  ägarna,	  man	  kan	  alltså	  säga	  att	  företagets
styrning	  reflekterar	  aktieägarnas	  intresse.8

                                                  
1 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2192408.ab,	  2009-‐10-‐05
2 http://www.svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=776,	  2009-‐10-‐03
3 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=748,	  2009-‐10-‐05
4 www.scb.se,	  Befolkningsstatistik,	  Helårsstatistik	  –	  Riket	  (i	  ettårsklasser)	  1860-‐2008,	  2009-‐11-‐23
5 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  Varumärket	  som	  värdeskapare,	  2001:26
6 Tench	  Ralph,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  Exploring	  Public	  Relations,	  2006:97
7 Borglund	  Tommy,	  De	  Geer	  Hans	  &	  Hallvarsson	  Mats,	  Värdeskapande	  CSR	  –	  Hur	  företag	  tar	  socialt	  ansvar,	  2009:76
8 Frankental	  Peter,	  Corporate	  social	  responsibility	  –	  a	  PR	  invention?,	  2001:18	  f
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Svenska	  Spels	  uppdrag	  från	  staten	  kan	  kortfattat	  sägas	  bygga	  på	  tre	  olika
delar;	  deras	  spelansvar,	  kanaliseringsuppdrag	  och	  kommersiella	  uppdrag.	  Alla
dessa	  delar	  kräver	  olika	  kommunikationsåtgärder.	  Utifrån	  Svenska	  Spels
uppdrag	  handlar	  spelansvaret	  om	  att	  främja	  samhällets	  välfärd.	  Socialt
ansvarstagande	  handlar	  dock,	  enligt	  flertalet	  förespråkare,	  inte	  om	  att	  göra
gott	  för	  godhetens	  skull	  utan	  om	  att	  göra	  goda	  och	  lönsamma	  affärer.9

Parallellt	  med	  sitt	  sociala	  ansvar	  jobbar	  Svenska	  Spel	  med	  sitt
kanaliseringuppdrag	  och	  att	  ta	  marknadsandelar	  på	  den	  svenska
spelmarknaden.	  Detta	  leder	  till	  att	  Svenska	  Spel	  även	  marknadskommunicerar
sina	  produkter.	  Dessa	  kommersiella	  kampanjer	  bygger	  främst	  på	  utbyte	  i
bemärkelsen	  pengar	  mot	  produkt	  medan	  man	  i	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  ser
till	  utbytet	  som	  sker	  mellan	  individ	  och	  samhälle.10	  Svenska	  Spels
kommunikation	  kan	  därmed	  sägas	  vara	  unik	  i	  den	  bemärkelse	  att	  företag	  inte
bör	  tar	  ett	  socialt	  ansvar	  som	  konkurrerar	  med	  det	  som	  Carroll	  beskriver	  som
ett	  företags	  primära	  mål	  –	  att	  gå	  med	  maximal	  vinst.11

”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  kan	  beskrivas	  som	  en	  samhällelig	  kampanj	  grundad
i	  företagets	  sociala	  ansvar.	  Forskaren	  Tommy	  Borglund	  menar	  att	  dessa
kampanjer	  inte	  endast	  innefattar	  samhällelig	  välfärd	  för	  att	  välfärden	  är	  en	  del
av	  det	  socialt	  ansvaret,	  utan	  även	  för	  att	  den	  samhälleliga	  välfärden	  är	  förenlig
med	  de	  långsiktiga	  målen	  för	  lönsamhet.12	  På	  grund	  av	  att	  samhälleliga
kampanjer	  delvis	  bygger	  på	  långsiktiga	  lönsamhetsmål	  beskriver	  Borglund	  att
det	  finns	  en	  inbyggd	  skepsis	  mot	  företagens	  CSR-‐kommunikation.	  Om	  en	  bild
av	  CSR-‐arbetet	  kommuniceras	  som	  inte	  motsvarar	  det	  verkliga	  arbetet	  kan
kommunikationen	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”	  och	  leda	  till	  ökat
misstroende	  vilket	  på	  sikt	  kan	  skada	  varumärket.13	  Med	  ”window-‐dressing”
menas	  att	  den	  bild	  av	  CSR-‐arbetet	  som	  ett	  företag	  kommunicerar	  inte,	  hos
mottagaren,	  uppfattas	  motsvara	  det	  verkliga	  arbetet.

Hur	  denna	  samhälleliga	  kampanj	  för	  lagom	  spelande	  uppfattas	  av	  de	  framtida
potentiella	  spelkonsumenterna	  och	  vilken	  inverkan	  de	  kommersiella
kampanjerna	  har	  på	  dessa	  potentiella	  konsumenters	  uppfattning	  av	  företagets
ansvar	  kan	  vara	  avgörande	  för	  hur	  dessa	  väljer	  att	  konsumera	  spel	  –	  och	  då
även	  avgörande	  för	  Svenska	  Spels	  framgång	  eller	  motgång.

                                                  
9 Grafström	  Maria,	  Göthberg	  Pauline	  &	  Windell	  Karolina,	  CSR:	  Företagsansvar	  i	  förändring,	  Liber,	  Malmö,	  2008:150
10 Dann	  Stephen,	  Adaptation	  and	  Adoption	  of	  the	  American	  Marketing	  Association	  (2007)	  Definition	  of	  …,	  2008:98
11 Carroll	  Archie	  B.,	  The	  Pyramid	  of	  Corporate	  Social	  Responsibility	  :	  Toward	  the	  Moral	  Management	  of	  …,	  1991:40	  f.
12 Abratt	  Russel	  &	  Sacks	  Diane,	  The	  Marketing	  Challange:	  Towards	  Being	  Profitable	  and	  Socially	  …,	  1988:500
13 Borglund	  Tommy,	  De	  Geer	  Hans	  &	  Hallvarsson	  Mats,	  2009:124	  f
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1.2	   Syfte
Syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  Svenska	  Spel,	  med	  ansvarig	  reklambyrå,
kommunicerar	  sitt	  sociala	  ansvar	  i	  sin	  kampanj	  för	  lagom	  spelande	  och	  hur
detta	  ansvar	  tar	  form	  i	  den	  kommersiella	  kampanjen	  för	  Triss.	  Syftet	  är	  även
att	  undersöka	  hur	  ett	  urval	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  uppfattar
Svenska	  Spel	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  utifrån	  kommunikationen.

1.3	   Frågeställningar
För	  att	  nå	  syftet	  med	  denna	  undersökning	  har	  följande	  frågeställningar
formulerats:

• Hur	  ser	  det	  sociala	  ansvaret	  ut	  i	  Svenska	  Spels	  CSR-‐arbete	  och	  hur
arbetar	  företaget	  med	  detta	  ansvar	  i	  sin	  kommersiella	  kommunikation?

• Hur	  har	  Svenska	  Spel,	  med	  ansvarig	  reklambyrå,	  arbetat	  med	  detta
sociala	  ansvar	  i	  den	  kommunikationsprocess	  som	  ledde	  fram	  till
kampanjfilmerna	  för	  ”Spela	  Lagom”	  och	  Triss?

• Vilka	  budskap	  och	  kommunikationsmål	  kan	  identifieras	  i
kampanjfilmerna	  för	  ”Spela	  Lagom”	  och	  Triss?

• Hur	  uppfattar	  ett	  urval	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  Svenska
Spel	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  utifrån	  kampanjfilmerna,	  och	  vilka
kommunikativa	  aspekter	  kan	  ha	  påverkat	  denna	  uppfattning?

1.4 Avgränsning
Svenska	  Spels	  externa	  kommunikation	  sker	  genom	  ett	  antal	  medier.	  Studien	  är
avgränsad	  till	  att	  endast	  undersöka	  de	  TV-‐sända	  kampanjfilmerna	  då	  dessa
enheter	  når	  störst	  antal	  människor.14

Studien	  är	  tidsmässigt	  avgränsad	  till	  att	  endast	  se	  till	  den	  kommunikation	  som
visades	  i	  TV-‐mediet	  vid	  det	  tillfälle	  som	  studien	  påbörjades	  (091019).

De	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenterna	  som	  studien	  berör	  är	  de	  som	  ännu
inte	  är	  18	  år	  fyllda	  och	  därför,	  enligt	  svensk	  lagstiftning,	  inte	  får	  konsumera
spel.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  deras	  potentiella	  speldebut	  ligger	  så	  pass	  nära	  i
tiden	  att	  de	  aktuella	  kampanjfilmerna	  är	  relevanta.	  Studien	  är	  av	  denna
anledning	  avgränsad	  till	  att	  endast	  undersöka	  hur	  ett	  urval	  av	  16	  och	  17-‐
åringar	  uppfattar	  Svenska	  Spel	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  utifrån
kommunikationen.

                                                  
14 Bergström	  Bo,	  Effektiv	  visuell	  kommunikation	  –	  hur	  man	  får	  ett	  budskap	  i	  text,	  bild,	  film,	  form	  och	  färg	  …,	  2004:40
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2	   Teori
2.1 Strategisk	  kommunikation

Strategisk	  kommunikation	  innefattar	  så	  väl	  intern	  som	  extern	  kommunikation
och	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  intresseområde	  som	  sprider	  sig	  över	  tre	  olika
akademiska	  forskningsfält.	  Dessa	  områden	  är	  organisationskommunikation,
public	  relations	  och	  marknadsföring.15	  Trots	  att	  marknadsföring	  i	  Sverige
studeras	  främst	  av	  företagsekonomer	  ligger	  specialvarianter	  av
marknadsföring,	  så	  som	  relationsmarknadsföring,	  mellan	  public	  relations	  och
marknadsföring.16	  Inom	  dessa	  tre	  områden	  befinner	  sig	  forskare	  som	  finner
det	  särskilt	  intressant	  att	  se	  hur	  kommunikation	  kan	  användas	  på	  ett
strategiskt	  fält.	  Dessa	  forskare	  delar	  alltså	  perspektivet	  strategisk
kommunikation	  och	  befinner	  sig	  inom	  den	  mörkblå	  trekanten,	  i	  figur	  2:1,	  där
de	  tre	  ämnen	  som	  tidigare	  beskrivits	  överlappar	  varandra.17

Figur	  2:1	  Strategisk	  kommunikation	  –	  ett	  område	  inom	  tre	  fält18

Inom	  området	  organisations-‐
kommunikation	  ser	  man	  på
organisationsprocesserna	  ur	  ett
kommunikativt	  perspektiv.	  PR-‐	  och
marknadskommunikationsprofessorn
Clarke	  L.	  Caywood	  definierar	  Public
Relations	  som	  den	  vinstgivande
integrationen	  av	  en	  organisations	  nya
och	  pågående	  relationer	  med	  dess
intressenter	  genom	  att	  hantera	  all
kommunikation	  i	  syfte	  att	  skapa	  och
skydda	  varumärket	  och
organisationens	  rykte.19	  PR-‐
professorn	  Scott	  M.	  Cutlip	  tillägger	  att
PR	  är	  en	  ledningsfunktion	  samt	  att
relationsbyggandet	  sker	  med	  de
intressenter	  som	  organisationens
framgång	  och	  misslyckande	  beror	  på.20

2.1.1	   Arbetsprocessen
Den	  strategiska	  arbetsprocess	  som	  Scott	  M.	  Cutlip	  et.	  al.	  beskriver	  används
ofta	  inom	  public	  relations.21	  Den	  visas	  i	  Figur	  2:2	  Strategiska	  arbetsprocessen.
Strategisk	  ledning	  representerar	  den	  öppna	  synen	  på	  PR	  där	  arbetet	  är
proaktivt.	  I	  planeringsfasen,	  den	  del	  av	  arbetsprocessen	  som	  är	  av	  störst
intresse	  för	  denna	  studie,	  bör	  man	  fastställa	  samt	  arbeta	  med	  ett	  antal
punkter.	  Man	  bör	  först	  definiera	  roller	  och	  mission,	  bestämma	  vilket
huvudområde	  man	  ska	  jobba	  inom	  för	  att	  sedan	  hitta	  mätbara	  faktorer	  som
                                                  
15 Falkheimer	  Jesper	  &	  Heide	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  Nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  2003:18
16 Falkheimer	  Jesper	  &	  Heide	  Mats,	  2003:19
17 Falkheimer	  Jesper	  &	  Heide	  Mats,	  2003:24
18 Falkheimer	  Jesper	  &	  Heide	  Mats,	  2003:25
19 Caywood	  Clark	  L.,	  The	  handbook	  of	  strategic	  public	  relations	  &	  integrated	  communications,	  1997:Introduction	  xi
20 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  Effective	  public	  relations,	  2006:5
21 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:282
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gör	  det	  möjligt	  att	  sätta	  mål.	  Utifrån	  dessa	  faktorer	  bör	  man	  sätta	  målen	  för	  att
sedan	  övergå	  till	  att	  förbereda	  inför	  agerande,	  etablera	  kontroll,	  säkerställa	  ett
effektivt	  genomförande	  av	  målen	  och	  bestämma	  kommunikationsåtgärder.
Efter	  detta	  övergår	  man	  till	  implementeringsstadiet.22	  PR-‐professorn	  Anne
Gregory	  utgår	  även	  hon	  från	  Cutlips	  strategiska	  arbetsprocess	  när	  hon
beskriver	  budskapsformuleringen	  som	  en	  viktig	  del	  i	  att	  uppnå	  ett	  effektivt
resultat.23

Figur	  2:2	  Strategiska	  arbetsprocessen24 Figur	  2:3	  Strategiprocessen25

Bruzelius	  och	  Skärvad,	  docenter	  inom	  företagsadministration	  på	  	  Lunds
Universitet,	  delar	  utifrån	  perspektivet	  ”strategi	  som	  plan”	  upp	  strategi-‐
processen	  i	  fyra	  faser.	  Dessa	  är	  analysfasen,	  strategiformuleringsfasen,
genomförande-‐fasen	  samt	  uppföljningsfasen	  och	  visualiseras	  i	  Figur	  2:3
Strategiprocessen.	  Organisationens	  övergripande	  affärside,	  styrkor	  och
svagheter	  samt	  möjligheter	  och	  hot	  som	  organisationens	  omvärld	  medför
studeras	  i	  analysfasen.26	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  hur	  Cutlip	  et.	  al.	  beskriver
SWOT-‐analysens	  roll	  i	  definieringsfasen.27	  I	  strategiformuleringsfasen,	  som
kan	  jämställas	  med	  planeringsfasen	  i	  den	  strategiska	  arbetsprocessen,
formuleras	  mål	  och	  strategier.	  Dessa	  ligger	  sedan	  som	  grund	  för
genomförande-‐	  och	  uppföljningsfasen.28	  	  Brister	  i	  planeringsfasen	  kan
resultera	  i	  kampanjer	  som	  förstärker	  kontroverser,	  ödslar	  pengar	  på
målgrupper	  som	  inte	  finns	  samt	  skapar	  missförstånd	  och	  förvirring	  snarare	  än
förståelse	  och	  klarhet.29

Det	  som	  skiljer	  den	  strategiska	  arbetsprocessen	  och	  strategiprocessen	  åt	  är	  att
den	  strategiska	  arbetsprocessens	  första	  steg	  är	  att	  hitta	  och	  definiera
uppfattade	  problem	  hos	  grupper	  som	  kan	  påverka	  organisationens	  framgång,30
medan	  strategiprocessen	  utgår	  från	  organisationens	  övergripande	  affärsidé.31

                                                  
22 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:309
23 Gregory	  Anne,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  Exploring	  Public	  Relations,	  2006:195
24 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:283
25 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  Integrerad	  organisationslära,	  2004:163	  f.
26 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  2004:163
27 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:291	  f
28 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  2004:163	  f.
29 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:309
30 Gregory	  Anne,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  2006:186	  ff
31 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  2004:163
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2.2.2	   Målsättning	  och	  strategi
Som	  två	  delar	  i	  den	  strategiska	  planeringsfasen	  beskriver	  Cutlip	  et.	  al.
målsättning	  och	  strategiutveckling.	  32	  Marknadsföringsprofessorn	  Philip	  Kotler
och	  	  Nancy	  R.Lee,	  expert	  inom	  social	  marknadskommunikation,	  menar	  att	  det
första	  steget	  i	  strategiutvecklingen	  är	  att	  fastställa	  mätbara	  faktorer	  på	  vilka
målen	  kan	  baseras,	  för	  att	  sedan	  sätta	  mål.	  De	  menar	  även	  att	  dessa	  mål	  bör
vara	  specifika	  och	  tidsbundna.	  Kolter	  och	  R.Lee	  tillägger	  att	  målen	  ofta	  baseras
på	  statistik	  för	  att	  underlätta	  utvärdering	  och	  målstyrning.	  Kotler	  och	  R.Lee
menar	  att	  det,	  för	  att	  kunna	  sätta	  rimliga	  mål,	  är	  viktigt	  att	  veta	  	  hur
verkligheten	  ser	  ut	  innan	  kampanjarbetet	  börjar.33

Det	  andra	  steget	  Cutlip	  et.	  al.	  beskriver	  inom	  den	  strategiska	  planeringsfasen
är	  att	  man	  bör	  fastställa	  hur	  man	  ska	  uppnå	  detta	  specifika	  mål,	  alltså	  en
strategi.	  Strategiutvecklingen	  innefattar	  upprättningen	  av	  en	  sekvens	  utav
åtgärder	  som	  ska	  leda	  till	  att	  	  målen	  nås.	  Detta	  genom	  att	  etablera	  tidsramar
för	  åtgärden,	  fastställa	  och	  fördela	  resurser,	  samt	  fördela	  roller.34

Cutlip	  et.	  al.	  skriver	  att	  begreppet	  strategi	  kan	  beskrivas	  som	  framställningen
av	  långsiktiga	  mål,	  val	  av	  handlingsalternativ	  samt	  tilldelningen	  av	  resurser
nödvändiga	  för	  att	  nå	  detta	  långsiktiga	  mål.35	  PR-‐konsulten	  Bernd	  Schmitz
beskriver	  vidare	  begreppet	  strategi	  som	  en	  metod	  för	  att	  föra	  ut	  ett	  budskap.36
Om	  målet	  är	  att	  öka	  servicen	  till	  befintliga	  kunder	  så	  skulle	  en	  strategi	  till
exempel	  kunna	  vara	  att	  bygga	  en	  hemsida	  med	  bättre	  och	  tydligare
information.37	  Med	  strategier	  syftar	  Bruzelius	  och	  Skärvad	  till	  genomtänkta
tillvägagångssätt	  och	  handlingsmönster	  för	  att	  nyttja	  företagets	  resurser	  och
kompetens.38	  Dessa	  strategier	  är	  nödvändiga	  för	  att	  en	  organisation	  ska	  kunna
uppnå	  sina	  mål.	  De	  menar	  att	  en	  strategi	  kan	  beskrivas	  som	  hur
organisationen	  ska	  gå	  till	  väga	  för	  att	  uppnå	  sina	  mål.	  Detta	  betyder	  då	  även
att	  målformuleringen	  är	  en	  naturlig	  del	  i	  strategiarbetet.39

2.1.3	   Målgruppsdefiniering	  &	  segmentering
Philip	  Kotler	  beskriver	  en	  målgrupp	  som	  en	  uppsättning	  av	  konsumenter	  som
delar	  liknande	  behov	  och	  kännetecken	  som	  producenten	  har	  bestämt	  sig	  för
att	  tjäna.	  Det	  är	  alltså	  målgruppen	  som	  ska	  konsumera	  produkten	  och	  som
därmed	  är	  ämnade	  för	  kommunikationen	  som	  rör	  denna	  produkt.40

Segmenteringen	  av	  målgruppen	  är	  en	  process	  som	  går	  ut	  på	  att	  bryta	  ner	  en
stor	  målgrupp	  till	  mindre	  segment.	  Kommunikationsprofessorn	  Edward	  W.
Maibach	  beskriver	  att	  man,	  för	  att	  undvika	  att	  definiera	  en	  allt	  för	  bred

                                                  
32 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:312
33 Kotler	  Philip	  &	  R.Lee	  Nancy,	  Social	  Marketing	  –	  	  influencing	  behaviours	  for	  good,	  2008:145	  f
34 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:312
35 Cutlip	  Scott	  M.,	  Center	  Allen	  H.	  &	  Broom	  Glen	  M.,	  2006:309
36 Schmitz	  Bernd,	  PR	  Handboken,	  2004:83
37 Schmitz	  Bernd,	  2004:86
38 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  2004:157
39 Bruzelius	  Lars	  H.	  &	  Skärvad	  Per-‐Hugo,	  2004:157	  ff
40 Kotler	  Philip,	  &	  Armstrong	  Gary,	  Principles	  of	  Marketing,	  2005:265
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heterogen	  målgrupp,	  bör	  	  segmentera	  målgruppen	  i	  mindre,	  mer	  homogena
målgrupper.41

Efter	  val	  av	  segment	  bör	  man,	  enligt	  Kotler	  och	  R.Lee,	  arbeta	  fram	  en	  väl
definierad	  målgruppsprofil.42	  Även	  medie-‐	  och	  kommunikationprofessorn	  Lars
Palm	  menar	  att	  en	  väl	  genomarbetad	  profil	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  planering.43
Kotler	  och	  R.Lee	  presenterar	  följande	  fyra	  huvudgrupper	  för
målgruppsdefinieringen	  som	  besitter	  variabler	  relevanta	  för	  att	  uppnå	  hög
effekt	  med	  kampanjen;	  geografiska,	  demografisk,	  psykografisk	  och
beteenderelaterad.44	  Palm	  lägger	  stor	  vikt	  vid	  insikten	  i	  den	  psykografiska
verklighet	  målgruppen	  lever	  i.	  Ju	  mer	  detaljerad	  bild	  av	  utgångsläget,	  desto
större	  möjlighet	  att	  formulera	  precisa	  mål.45	  Detta	  ger	  även	  större	  grad	  av
målstyrning	  i	  budskapsval	  och	  därmed	  större	  sannolikhet	  att	  målen	  uppnås.46

Alan	  R.	  Andreasen,	  professor	  inom	  marknadsföring,	  menar	  att	  en	  icke-‐
segmenterad	  målgrupp	  ofta	  skapar	  kommunikationsproblem.	  Genom	  att
behandla	  sin	  kampanj	  som	  en	  	  masskommunikationsfunktion	  ignorerar	  man
den	  betydande	  mångfalden	  inom	  de	  flesta	  publiker.	  Ofta	  är	  en
masskommunikativ	  strategi	  så	  bred	  att	  den	  blir	  ineffektiv	  eller	  så	  snäv	  att	  den
endast	  appellerar	  en	  liten	  del	  av	  publiken.47

2.1.4	   Kanalval
Man	  bör,	  när	  man	  väljer	  kanal,	  utgå	  från	  ett	  antal	  faktorer.	  Först	  bör	  man	  se	  på
hur	  många	  som	  man	  kan	  nå	  samt	  hur	  många	  gånger	  man	  kan	  nå	  dessa
personer.	  Detta	  kan	  härledas	  till	  målgruppens	  profil,	  bakgrundsinformation
och	  medievanor	  .	  De	  olika	  mediernas	  fördelar	  och	  begränsningar,	  samt	  hur
vissa	  budskapstyper	  passar	  respektive	  medium	  är	  även	  de	  faktorer	  som	  bör
styra	  kanalvalet.48

Det	  finns	  ett	  antal	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  TV	  som	  kanalval.	  Philip	  Kotler
listar	  följande	  fördelar;	  bra	  massmarknadstäckning,	  låga	  kostnader	  per
exponering	  samt	  kombination	  av	  ljud,	  syn	  och	  rörelse	  vilket	  appellerar	  våra
sinnen.49	  	  Dessa	  kan	  kompletteras	  med	  Michael	  R.	  Solomon,	  professor	  inom
konsumentbeteendevetenskap,	  et.	  al.s	  beskrivning	  av	  fördelar	  med	  TV	  som
kanalval.	  De	  menar	  att	  TV	  kan	  bidra	  med	  underhållning	  och	  generera
upphetsning	  samt	  att	  det	  är	  ett	  prestigefullt	  sätt	  att	  marknadskommunicera.50

Nackdelarna	  med	  TV	  som	  kanalval	  beskriver	  Kotler	  vara	  hög	  totalkostnad,
mycket	  brus,	  flytande	  exponering	  samt	  låg	  selektivitet	  av	  målgrupp.51	  Michael
                                                  
41 Maibach	  Edward	  W.,	  Explicating	  social	  marketing:	  What	  is	  it,	  and	  what	  isn’t	  it,	  2002:12
42 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:116
43 Palm	  Lars,	  Övertalningsstrategier	  –	  att	  välja	  budskap	  efter	  utgångsläge,	  1994:52
44 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:119
45 Palm	  Lars,	  Kommunikationsplanering	  –	  En	  handbok	  på	  vetenskaplig	  grund,	  2006:59
46 Palm	  Lars,	  2006:59
47 Andreasen	  Alan	  R.,	  Social	  Marketing	  in	  the	  21st	  century,	  2006:105
48 Kotler	  Philip	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:310	  ff
49 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:314
50 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W,	  Marketing:	  real	  people,	  real	  choices,	  2006:403
51 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:314
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R.	  Solomon	  et.	  al.	  beskriver	  även	  att	  zappandet	  gör	  att	  mottagargruppen	  kan
undvika	  reklamen	  och	  att	  budskapet	  glöms	  bort	  om	  det	  inte	  repeteras	  ofta.52

Leon	  G.	  Schiffman,	  doktor	  inom	  företagande	  och	  konsumentbeteende,	  och
Leslie	  Lazar	  Kanuk,	  professor	  inom	  marknadskommunikation,	  menar	  att	  en
viktig	  faktor	  när	  det	  kommer	  till	  att	  övertyga	  sin	  målgrupp	  är	  användningen	  av
repetition.	  Övertygelsen,	  ihågkommandet	  av	  varumärket	  samt	  vad	  man
förknippar	  med	  varumärket	  påverkas	  av	  upprepningen	  av	  en	  reklam.
Repetition	  hjälper	  till	  att	  övertyga	  målgruppen	  samt	  att	  få	  målgruppen	  att
associera	  budskapet	  med	  varumärket.53	  Pierre	  Wanger,	  psykolog	  och
projektledare	  inom	  marknadsundersökningsbranschen,	  hävdar	  dock	  att
endast	  reklamer	  med	  komplexa	  budskap	  bör	  upprepas.	  Till	  skillnad	  från
reklamer	  med	  enkla	  budskap	  så	  behöver	  de	  med	  komplexa	  budskap	  upprepas
tills	  mottagaren	  förstår.	  Om	  mottagaren	  förstår	  det	  enkla	  budskapet	  direkt	  kan
repetition	  leda	  till	  att	  mottagaren	  istället	  inser	  hur	  svagt	  budskapet	  är.54

2.1.5	   Budskapsformulering
Positionering	  beskrivs	  av	  Kotler	  och	  R.Lee	  som	  konsten	  att	  designa	  sändarens
riktiga	  och	  uppfattningsmässiga	  erbjudande	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  det	  hamnar
och	  ockuperar	  en	  specifik	  plats	  i	  målgruppens	  medvetande,	  där	  sändaren	  vill
att	  det	  ska	  hamna.	  55	  Positioneringen	  är	  således	  inte	  endast	  beroende	  av
erbjudandet	  utan	  även	  av	  mottagaren.56	  I	  planeringsfasen	  av	  den	  strategiska
arbetsprocessen	  beskriver	  Anne	  Gregory	  budskapsformuleringens	  effektivitet.
De	  faktorer	  som	  spelar	  in	  är	  format,	  tonalitet,	  kontext,	  timing	  och	  repetition.57

Budskapsformuleringen	  kan,	  enligt	  Lars	  Palm,	  beskrivas	  som	  en
konkretisering	  av	  kommunikationsmålen.58	  En	  nödvändig	  förutsättning	  för	  att
målgruppen	  ska	  ta	  till	  sig	  information	  är	  att	  ämnet	  är	  intressant	  för	  just	  dem.
Ett	  vanligt	  misstag	  är	  att	  önsketänka	  och	  ta	  målgruppens	  intresse	  för	  givet.	  För
att	  undvika	  detta	  har	  Palm	  definierat	  följande	  checklista	  som	  består	  av	  volym,
närhet,	  känsla	  och	  diskuterbarhet.	  Volymen	  fyller	  den	  funktion	  att	  det	  som
syns	  ofta	  i	  många	  sammanhang	  har	  en	  ökad	  sannolikhet	  för	  att	  bli
uppmärksammat.	  Volym	  skapar	  även	  en	  känsla	  av	  att	  kommunikationen	  är
viktig	  för	  mottagaren.	  Närhet	  skapas	  genom	  ämnen	  som	  berör	  mottagaren	  och
som	  ligger	  nära	  i	  tiden.	  Närhet	  kan	  konstrueras	  genom	  igenkänning,
personifiering	  och	  konsekvensbeskrivning.	  Känsla	  kan	  beskrivas	  som	  viktigt	  i
den	  bemärkelse	  att	  de	  ämnen	  som	  kan	  beskrivas	  som	  känsliga	  eller	  ”sexiga”
kan	  skapa	  känslor	  bara	  genom	  att	  nämnas.	  Finns	  det	  ingen	  sexighet	  i	  ämnet
bör	  kommunikatören	  ladda	  ämnet	  med	  känslor.	  Vikten	  av	  diskuterbarhet
motiveras	  med	  att	  ämnen	  som	  rör	  sig	  högt	  upp	  på	  samtalsagendan	  eller	  har
potential	  att	  göra	  det	  har	  stor	  chans	  att	  bli	  uppmärksammade.59

                                                  
52 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W,	  2006:403
53 Schiffman	  Leon	  G.,	  &	  Lazar	  Kanuk	  Leslie,	  Consumer	  Behaviour,	  2007:298
54 Wanger	  Pierre,	  Kundpsykologi,	  2002:231
55 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:185
56 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:181
57 Gregory	  Anne,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  2006:196
58 Palm	  Lars,	  2006:59	  ff
59 Palm	  Lars,	  2006:62	  f
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Den	  sociala	  inlärningsteorin	  tar	  grund	  i	  socialpsykologi,	  liksom	  många	  andra
teorier	  som	  berör	  beteendeförändring.	  Denna	  teori	  bygger	  på	  att	  människor
genom	  att	  iaktta	  hur	  andra	  människor	  agerar	  lär	  sig	  själva	  hur	  de	  ska	  agera.60
Vid	  användande	  av	  denna	  teori	  i	  informations	  eller	  samhällskampanjer	  är	  det
viktigt	  att	  modellen,	  den	  som	  utför	  beteendet,	  är	  en	  person	  som	  mottagaren
kan	  identifiera	  sig	  med.	  Om	  mottagaren	  inte	  kan	  identifiera	  sig	  med	  modellen
så	  kan	  kampanjens	  effekt	  minska.61

Kotler	  och	  R.Lee	  beskriver	  på	  följande	  sätt	  hur	  man	  kan	  använda	  sig	  av
beteendefokuserad	  positionering	  i	  kampanjer.	  När	  en	  kampanj	  har	  ett	  väldigt
specifikt	  önskvärt	  beteende	  som	  mål	  bör	  en	  beskrivning	  av	  beteendet	  lyftas
fram.62	  Genom	  en	  barriärfokuserad	  positionering	  försöker	  man	  att	  minska	  de
uppfattade	  barriärerna	  som	  kopplas	  till	  beteendet.63	  Genom	  fördelsfokuserad
positionering	  vill	  man	  öka	  effekterna	  av	  fördelarna	  kopplade	  till	  beteendet.
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  uppmärksamma	  att	  dessa	  barriärer	  eller	  fördelar	  bör
vara	  de	  som	  målgruppen	  uppfattar,	  det	  är	  deras	  beteende	  som	  ska	  förändras.64

Lars	  Palm	  presenterar	  en	  liknande	  strategi	  för	  budskapsformulering	  som	  han
kallar	  för	  konsekvensbeskrivning.	  Detta	  innebär	  att	  man	  i	  kampanjen
detaljerat	  beskriver	  konsekvenserna	  av	  det	  specifika	  beteendet.	  Det	  är	  viktigt
att	  utgå	  från	  målgruppens	  upplevda	  konsekvenser	  med	  beteendet	  och	  att
beskriva	  dessa	  konsekvenser	  på	  ett	  sätt	  som	  mottagarna	  lätt	  kan	  ta	  till	  sig.65

Michael	  R.	  Solomon	  et.	  al.	  beskriver	  ett	  antal	  kreativa	  strategier	  som
utgångspunkt	  för	  budskapsformuleringen.	  Strategin	  USP	  (Unique	  selling
proposition)	  går	  ut	  på	  att	  man	  ger	  konsumenten	  en	  enkel	  och	  klar	  anledning
till	  att	  köpa	  produkten.	  Formatet	  fokuserar	  på	  ett	  behov	  och	  att	  peka	  ut	  hur
produkten	  kan	  fylla	  detta.66	  Bernd	  Schmitz	  beskriver	  en	  budskaps-‐
formuleringsstrategi	  som	  ligger	  nära	  USP,	  denna	  kallas	  för	  ESP	  (emotional
selling	  point).	  Här	  ser	  man	  till	  de	  känslor	  produkten	  eller	  tjänsten	  förmedlar.67

Kotler	  och	  Nancy	  R.Lee	  presenterar	  i	  boken	  Social	  marketing	  en	  kreativ
budskapsstrategi	  under	  namnet	  ”sometimes	  have	  a	  little	  fun”.	  Att	  använda	  sig
av	  humor	  kan	  ibland	  vara	  lika	  kontroversiellt	  som	  att	  använda	  sig	  av	  rädsla.
När	  man	  använder	  denna	  strategi	  bör	  man	  lägga	  stort	  fokus	  på	  målgruppen,
det	  är	  dessa	  personer	  man	  ska	  få	  att	  skratta.	  Man	  måste	  även,	  utifrån
målgruppen,	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  är	  lämpligt	  och	  vad	  som	  kan	  vara	  en	  effektiv
lösning.	  Denna	  strategi	  är	  oftast	  bäst	  applicerbar	  på	  enkla	  meddelanden.68
Michael	  R.	  Solomon	  et.	  al.	  beskriver	  användningen	  av	  humor	  i	  kampanjer	  och
menar	  att	  humor	  kan	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  nå	  genom	  mediebruset.	  En
annan	  fördel	  med	  humor	  är	  att	  den	  attraherar	  mottagaren	  och	  lämnar	  den
                                                  
60 Salmon	  Charles	  T.,	  Information	  campaigns	  :	  Balancins	  social	  values	  and	  social	  change,	  1989:238	  f.
61 Salmon	  Charles	  T.,	  1989:239
62 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:188	  f
63 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:190
64 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:191	  f
65 Palm	  Lars,	  2006:59
66 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W.,	  2006:395
67 Schmitz	  Bernd,	  2004:78	  f.
68 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:280
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med	  en	  trevlig	  känsla.69	  Några	  av	  riskerna	  som	  Pierre	  Wagner	  beskriver	  med
användningen	  av	  humor	  i	  reklam	  är	  att	  varumärket/produkten	  kan	  komma
bort	  i	  det	  roliga,	  att	  det	  roliga	  används	  för	  att	  kompensera	  frånvaro	  av
produktfördelar	  eller	  att	  det	  roliga	  är	  helt	  frikopplat	  från	  den	  produktfördel
man	  vill	  framhålla.70	  En	  annan	  budskapsformuleringsstrategi	  som	  Solomon
introducerar	  är	  användningen	  av	  slogans.	  En	  slogan	  länkar	  varumärket	  med
en	  simpel	  lingvistisk	  enhet	  som	  är	  minnesvärd.71

David	  H.	  Silvera	  och	  Benedikte	  Austad,	  professorer	  vid	  Tromsø	  Universitet,
beskriver	  i	  en	  vetenskaplig	  artikel	  vilka	  implikationer	  användande	  av	  kända
personer	  kan	  ha	  på	  budskapet	  i	  marknadskommunikation.	  Positiva	  känslor
emot	  den	  kända	  förespråkaren	  kan	  överföras	  till	  produkten.	  Exponering	  för
den	  kända	  personen	  utanför	  den	  specifika	  kommunikationen	  kan	  även	  bidra
med	  ”gratis	  reklam”	  då	  mottagaren	  känner	  till	  kopplingen	  mellan	  den	  kända
personen	  och	  produkten.72	  Grant	  McCracken,	  kultur-‐	  och	  ekonomiforskare,
beskriver	  dock	  i	  sin	  artikel	  att	  det	  är	  attraktiviteten	  och	  pålitligheten	  den
kända	  personen	  besitter	  som	  avgör	  om	  användningen	  av	  förespråkaren
kommer	  att	  fungera.73	  Produkten	  bör	  ha	  ett	  naturligt	  samband	  med	  kändisens
privata	  eller	  yrkesmässiga	  verksamhet.74	  Att	  använda	  sig	  av	  kända
idrottsutövare	  har	  en	  i	  synnerhet	  stark	  påverkan	  på	  tonåringar	  av	  båda
könen.75

2.2	   Strategisk	  varumärkeshantering
Strategisk	  varumärkeshantering	  syftas	  till	  den	  gren	  inom	  Public	  Relations	  som
översätts	  till	  strategic	  brand	  management.	  Självklart	  gränsar	  och	  innehåller
området	  även	  delar	  av	  andra	  PR-‐grenar.	  Varumärkeshantering	  i	  syfte	  att	  bygga
starka	  varumärken	  sker	  ofta	  genom	  reklam	  och	  publicitet.	  Teorier	  inom
varumärkshantering	  kan	  appliceras	  på	  hantering	  av	  företagsidentiteten
(corporate	  brand).76	  Den	  strategiska	  varumärkeshanteringen	  går	  ut	  på	  att
först	  identifiera	  brister	  i	  målgruppens	  bild	  av	  företaget	  genom	  lednings-‐
åtgärder	  för	  att	  sedan	  använda	  kommunikation	  i	  syfte	  att	  försöka	  förändra
dessa	  perceptioner.77

2.2.1	   Varumärke	  i	  förhållande	  till	  företagsidentitet
Företagsidentitet	  syftar	  till	  ett	  företags	  identitet	  och	  inte	  dess	  varumärken.
Procter	  &	  Gamble	  är	  en	  varumärkesidentitet	  medan	  Yes	  och	  Colgate,
produkter	  som	  Procter	  &	  Gamble	  säljer,	  är	  varumärken.78	  Varumärket	  spelar
en	  större	  roll	  när	  det	  kommer	  till	  transaktioner	  med	  slutkonsumenten.	  Det
finns	  dock	  situationer	  där	  företagsidentiteten	  skapar	  en	  avgörande	  roll	  för
                                                  
69 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W.,	  2006:396
70 Wanger	  Pierre,	  2002:228
71 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W.,	  2006:396	  f
72 Silvera	  David	  H.	  &	  Austad	  Benedikte,	  Who	  Is	  the	  Celebrity	  Endorser?	  Cultural	  Foundations	  of	  the	  …,	  2004:1521
73 McCracken	  Grant,	  Who	  Is	  the	  Celebrity	  Endorser?	  Cultural	  Foundations	  of	  the	  Endorsement	  Process,	  1989:	  320
74 Gustafsson,	  Conny	  &	  Rennemark,	  Rune,	  Säljande	  reklam,	  2002:69
75 Elliot	  Richard	  &	  Percy	  Larry,	  Strategic	  Brand	  Management,	  2007:160
76 Elliot	  Richard	  &	  Percy	  Larry,	  2007:134
77 Elliot	  Richard	  &	  Percy	  Larry,	  2007:217	  f
78 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  2001:26
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trovärdigheten	  i	  ett	  varumärkes	  budskap.	  Det	  är	  när	  en	  företagsidentitet
fungerar	  som	  en	  garanti	  för	  ett	  varumärkes	  budskap.79	  Begreppet	  varumärke
såväl	  som	  begreppet	  företagsidentitet	  är	  bärare	  av	  ett	  budskap,	  ett	  budskap
som	  påverkar	  beteendet	  hos	  konsumenten.80

När	  en	  konsument	  väljer	  mellan	  två	  varumärken	  i	  en	  affär	  så	  är	  det
associationerna	  konsumenten	  har	  till	  respektive	  varumärke	  som	  avgör.81
Dessa	  associationer	  är	  beroende	  av	  de	  budskap	  som	  förmedlats	  genom
produktens	  kommunikation.	  Om	  någon	  skulle	  söka	  ett	  jobb	  på	  ett	  företag	  är
det	  istället	  företagsidentiteten	  som	  den	  jobbsökande	  utvärderar.82

2.2.2	   Identitet
Identitet	  är	  ett	  begrepp	  som	  beskriver	  hur	  någonting	  är.	  I	  förhållande	  till
profil,	  som	  beskriver	  hur	  ett	  företag	  vill	  uppfattas,	  kan	  identiteten	  sägas	  vara
hur	  företaget	  faktiskt	  är.83	  Faktorer	  som	  påverkar	  ett	  företags	  identitet	  är	  det
dynamiska	  samspelet	  mellan	  företagets	  strategier,	  filosofin	  hos	  dess	  primära
befattningshavare,	  organisationskulturen	  samt	  organisationens	  uppbyggnad.84

2.2.3	   Profil
Allt	  som	  ett	  företag	  kommunicerar	  till	  sin	  omvärld	  kan	  enligt	  Larsåke	  Larsson,
professor	  och	  forskare	  inom	  journalistik	  och	  PR,	  sägas	  vara	  en	  del	  av	  deras
profil.	  Detta	  gäller	  både	  den	  interna	  och	  externa	  kommunikationen.	  Larsson
skriver	  att	  man	  kan	  säga	  att	  profilen	  är	  den	  producerade	  dimensionen	  i
förhållande	  till	  den	  konsumerade.85	  Under	  begreppet	  profilering	  innefattas,
enligt	  Lars	  Palm,	  byggandet	  och	  vårdandet	  av	  ett	  varumärke.86	  Edmund	  R.
Gray,	  professor	  inom	  företagsledning,	  och	  John	  M.	  T.	  Balmers,	  professor	  inom
marknadskommunikation,	  tillägger	  att	  profilen	  (som	  de	  omnämner	  som
företagskommunikation)	  är	  en	  samling	  av	  meddelanden	  från	  både	  officiella	  och
informella	  källor	  genom	  ett	  antal	  olika	  medier.87

2.2.4	   Image
Daniel	  Löwensberg,	  marknads-‐	  och	  företagsstrateg	  på	  University	  of	  Hull,
beskriver	  begreppet	  image	  som	  en	  individs	  	  intryck	  av	  en	  organisation	  vid	  ett
tillfälle.	  Imagen	  kan	  vara	  olika	  från	  individ	  till	  individ	  och	  kan	  förändras	  över
tid.	  88 Image	  kan	  även	  beskrivas	  som	  ett	  företags	  eller	  en	  organisations
reflekterade	  profil.	  Denna	  reflektion	  uppfattas	  av	  intressenter	  som	  själva
skapar	  sig	  en	  uppfattning	  om	  organisationen.89	  Om	  profilen	  är	  den
producerade	  dimensionen	  av	  ett	  företag	  är	  den	  konsumerade	  dimensionen
                                                  
79 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  2001:80
80 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  2001:25
81 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  2001:26
82 Treffner	  Jan	  &	  Gajland	  David,	  2001:27
83 Gray	  Edmund	  R.	  &	  Balmer	  John	  M.	  T.:	  Managing	  Corporate	  Image	  and	  Corporate	  Reputation,	  1998:695
84 Gray	  Edmund	  R.	  &	  Balmer	  John	  M.	  T.:	  1998:695
85 Larsson	  Larsåke,	  Tillämpad	  kommunikationsvetenskap,	  2008:113
86 Palm	  Lars,	  2006:85
87 Gray	  Edmund	  R.	  &	  Balmer	  John	  M.	  T.,	  1998:696
88 Löwensberg	  Daniel,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  Exploring	  Public	  Relations,	  2006:253
89 Löwensberg	  Daniel,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  2006:253
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företagets	  image.90	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  understryka	  att	  en	  organisation	  har
mer	  än	  en	  enda	  image,	  då	  imagen	  varierar	  från	  intressent	  till	  intressent,	  samt
förändras	  över	  tid.91

Att	  försöka	  förbättra	  varumärkets	  image	  involverar	  att	  skapa
varumärkesmening	  och	  vad	  som	  är	  karaktäristiskt	  för	  varumärket,	  alltså	  vad
som	  varumärket	  borde	  stå	  för	  i	  konsumentens	  medvetande.	  För	  att	  kunna
skapa	  varumärkeskapital	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  varumärket	  har	  ett	  antal
starka,	  gynnsamma,	  och	  unika	  varumärkesassociationer.92

Konsumentens	  uppfattning	  av	  företaget	  i	  dess	  helhet	  och	  dess	  roll	  i	  samhället
kan	  signifikant	  påverka	  företagets	  varumärkesstyrka	  och	  varumärkeskapital.93
Varumärkeskapital	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  mått	  på	  styrkan	  i	  vilken
konsumenterna	  är	  knutna	  till	  varumärket.94

Förhållandet	  mellan	  identitet,	  profil	  och	  image	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  ett	  företag.
Drömscenariot	  är	  att	  identiteten,	  profilen	  och	  imagen	  överrensstämmer	  helt;
det	  vill	  säga	  att	  företaget	  uppfattas	  som	  de	  ämnat	  göra,	  samt	  även	  att
företagets	  faktiska	  arbete	  motsvarar	  denna	  uppfattning.	  Att	  uppnå	  detta	  är
mycket	  svårt	  och	  sällan	  fallet.95	  	  Relationen	  mellan	  identitet,	  profil	  och	  image
förtydligas	  i	  modell	  2:4	  skapad	  primärt	  utifrån	  Edmund	  R.	  Gray	  och	  John	  M.	  T.
Balmers	  redovisning	  av	  begreppens	  förhållande	  till	  varandra.96

Figur	  2:4	  Operationell	  modell	  för	  hanteringen	  av	  företagets	  image

2.2.5	   Anseende
Det	  är	  viktigt	  att	  understryka	  att	  image	  är	  den	  uppfattning	  konsumenten	  har
om	  en	  organisation	  vid	  ett	  specifikt	  tillfälle.97	  Över	  tid	  samlas	  dessa	  intryck	  och
konsumenten	  bildar	  åsikt	  om	  företaget	  som	  Daniel	  Löwensberg	  beskriver
under	  begreppet	  reputation,	  med	  den	  svenska	  översättningen	  anseende.98
Maria	  Grafström,	  doktor	  inom	  företagsekonomi,	  et.	  al.	  beskriver	  hur	  anseende
är	  ett	  företags	  samlade	  framgång	  att	  tillmötesgå	  en	  mångfald	  intressenter	  och
därmed	  den	  samlade	  värderingen	  eller	  åsikten	  som	  en	  eller	  flera	  av	  ett
företags	  viktiga	  intressenter	  har.99
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97 Löwensberg	  Daniel,	  i	  Tench	  Ralph	  &	  Yeomans	  Liz,	  2006:253
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13
10-02-

Maria	  Grafström	  menar	  att	  företag	  genom	  att	  aktivt	  arbeta	  med	  socialt	  ansvar
kan	  återuppbygga	  sitt	  anseende.	  Ett	  gott	  anseende	  bidrar	  med	  att	  skapa	  goda
relationer,	  knyta	  kompetens	  till	  företaget	  och	  stå	  starkare	  i	  krissituationer.
Problem	  uppstår	  ofta	  då	  olika	  intressenter	  har	  motstridiga	  intressen;	  till
exempel	  vinst	  kontra	  miljö.	  Bygga,	  bibehålla	  och	  försvara	  anseendet	  kan	  man
göra	  genom	  att	  skapa	  en	  unik	  identitet	  och	  genom	  att	  projicera	  en
sammanhängande	  och	  konsekvent	  uppsättning	  bilder	  till	  publiken.100	  	  Charles
J.	  Fombrun,	  professor	  inom	  företagsledning,	  menar	  att	  ett	  exempel	  på	  denna
praktik	  är	  att	  arbeta	  med	  CSR.101

Varumärkeskännedom	  refererar	  till	  konsumentens	  förmåga	  att	  komma	  ihåg
och	  känna	  igen	  varumärket.	  När	  man	  arbetar	  med	  varumärkeskännedom
försöker	  man	  länka	  varumärket	  (dess	  namn,	  logotyp,	  symboler,	  och	  så	  vidare)
med	  vissa	  specifika	  associationer.	  Djupet	  av	  varumärkeskännedom	  refererar
till	  hur	  lätt	  konsumenten	  kan	  komma	  ihåg	  och	  känna	  igen	  varumärket	  medan
bredden	  refererar	  till	  olika	  inköps-‐	  och	  konsumtionssituationer	  där
varumärket	  kommer	  i	  åtanke.102

Ett	  starkt	  företagsvarumärke	  tillåter	  företaget	  att	  uttrycka	  sig	  om	  vilka	  de	  är
och	  därigenom	  ges	  en	  möjlighet	  att	  överföra	  dessa	  typer	  av	  associationer	  till
de	  enskilda	  produkterna.	  Företagsvarumärket	  måste	  då	  även	  integreras	  med
produktvarumärkena	  i	  en	  varumärkeshierarki.103

2.3	   CSR:	  Corporate	  Social	  Responsibility
Trots	  att	  många	  företag	  jobbar	  med	  CSR	  och	  över	  90	  procent	  av	  befolkningen	  i
Skandinavien	  tycker	  att	  företag	  borde	  ta	  socialt	  ansvar104	  saknas	  en
allmänriktig	  definition	  av	  begreppet.	  Begreppet	  CSR	  anses	  vara	  för	  brett	  och
icke	  enhetligt.105	  Den	  definiering	  av	  corporate	  social	  responsibility	  (CSR)	  med
den	  svenska	  översättningen	  företagets	  sociala	  ansvar106	  som	  studien	  utgår
ifrån	  är	  PR-‐	  och	  kommunikationsprofessorn	  Ralph	  Tenchs	  definition	  som
lyder;	  ”en	  organisations	  definierade	  ansvar	  mot	  dess	  samhälle	  och
intressenter”.107	  Maria	  Grafström	  m.fl.	  tar	  upp	  tre	  huvudämnen	  som	  socialt
ansvar	  kategoriseras	  in	  i.	  Dessa	  är	  socialt	  ansvar	  i	  relation	  till	  företagets
ekonomiska	  ansvar,	  i	  relation	  till	  managementfrågor	  och	  i	  relation	  till
marknadskommunikation.108

Andrew	  Griffin,	  specialist	  inom	  området	  varumärkesrykte,	  anser	  att	  termen
CSR,	  på	  grund	  av	  att	  termen	  kan	  uppfattas	  som	  motsägelsefull,	  bör	  ersättas
med	  termen	  corporate	  citizenship.	  Han	  menar	  att	  termen	  CSR	  kommer	  från	  en
delad	  uppfattning	  om	  att	  det	  finns	  något	  potentiellt	  eller	  faktiskt	  fel	  med
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företag	  och	  deras	  bidrag	  till	  samhället.	  Han	  menar	  istället	  att	  goda	  företag	  bör
agera	  som	  goda	  medborgare,	  därav	  termen	  social	  citizenship.109

Tench	  beskriver	  vilka	  fördelar	  ett	  aktivt	  CSR-‐engagemang	  kan	  ha	  för	  ett
företag.	  CSR-‐arbetet	  kan	  leda	  till	  att	  andra	  är	  mer	  villiga	  att	  lyssna	  på
organisationens	  åsikter.	  Det	  kan	  även	  hjälpa	  till	  med	  att	  stärka
organisationens	  informationsstruktur	  med	  samhället	  och	  därmed	  förbättra
resurserna	  inom	  alla	  områden.	  CSR	  gör	  det	  enklare	  för	  organisationen	  att
motivera	  och	  rekrytera	  arbetskraft,	  samt	  öka	  personalens	  moral.	  Det	  kan	  även
öka	  och	  ge	  ett	  mervärde	  till	  organisationens	  produkter	  och	  tjänster.110

Den	  primära	  kritik	  som	  riktats	  mot	  CSR	  grundas	  i	  att	  en	  prioritering	  av	  andra
intressenter	  än	  ägarna	  anses	  strida	  mot	  äganderätten.	  Man	  argumenterar	  för
att	  det	  som	  ger	  mest	  resurser	  till	  samhället	  är	  inte	  samhällsansvar,	  utan	  att	  det
är	  när	  aktieägarnas	  avkastning	  sätts	  i	  första	  rummet.111	  Tommy	  Borglund,
forskare	  inom	  företagsetik,	  menar	  att	  den	  kritik	  som	  riktas	  mot	  CSR	  grundas	  i
att	  företagets	  primära	  ansvar	  är	  att	  maximera	  vinsten,	  att	  företagsledare	  inte
är	  politiker,	  att	  det	  är	  aktieägarnas	  lagliga	  rätt	  att	  bestämma,	  att	  oklar
prioritering	  ger	  styrningsproblem	  och	  att	  detta	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  ett	  sämre
välstånd.112	  Peter	  Frankental,	  yrkesaktiv	  CSR-‐kommunikatör	  med	  en	  examen
inom	  ekonomi,	  går	  så	  långt	  att	  han	  säger	  att	  företagets	  styrning	  ska	  reflektera
aktieägarnas	  intresse	  och	  inte	  några	  andra	  intressenters.113	  Archie	  B.	  Carroll,
forskare	  inom	  företagsetik,	  menar	  att	  CSR,	  om	  det	  ska	  kunna	  bli	  accepterat,
måste	  inkludera	  alla	  delar	  av	  ett	  företags	  ansvar.114	  För	  att	  visualisera	  detta
ansvar	  skapade	  Carroll	  sin	  berömda	  CSR-‐pyramid	  som	  redovisas	  i	  figur	  2.5.

Figur	  2:5	  Carrolls	  CSR-‐pyramid115

Ekonomiskt	  ansvar:	  Allt	  övrigt
ansvar	  bygger	  på	  det
ekonomiska	  ansvaret.	  Med
ekonomiskt	  ansvar	  syftas	  till
det	  som	  är	  ett	  företags
primära	  mål,	  att	  gå	  med
maximal	  vinst.	  Inom	  det
ekonomiska	  ansvaret
innefattas	  premisser	  som
driftoptimering,	  maximerade
aktievinster	  och	  stark
konkurrensposition.	  Rättsligt
ansvar:	  Företag	  förväntas

även	  följa	  lagar	  och	  förordningar	  utfärdade	  av	  de	  rättsliga	  instanser	  vilka
organisationen	  arbetar	  under.	  Etiskt	  ansvar:	  Inom	  det	  etiska	  ansvaret	  ryms	  de

                                                  
109 Griffin	  Andrew,	  New	  Strategies	  for	  Repitation	  Management	  –	  Gaining	  Control	  of	  Issues,	  Crises	  …,	  2008:154	  f
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normer	  och	  förväntningar	  som	  finns	  hos	  ett	  företags	  intressenter	  och	  inte	  är
grundade	  i	  lagar	  och	  förordningar.	  Företaget	  bör	  arbeta	  inom	  samhälleliga
seder	  och	  normer	  och	  vara	  uppmärksamma	  på	  hur	  dessa	  förändras.	  Dessa
etiska	  normer	  får	  inte	  äventyras.	  Filantropiskt	  ansvar:	  Med	  filantropiskt	  ansvar
menas	  att	  företag	  aktivt	  engagerar	  sig	  för	  att	  främja	  samhällets	  välfärd.
Skillnaden	  mellan	  etiskt	  och	  filantropiskt	  ansvar	  är	  att	  det	  sistnämnda	  inte
förväntas	  i	  en	  etisk	  eller	  moralisk	  mening.116

För	  att	  tydligt	  strukturera	  upp	  processen	  för	  CSR-‐arbete	  har	  Archie	  B.	  Carroll
formulerat	  följande	  fem	  frågor.	  Vilka	  är	  våra	  intressenter?	  Vad	  är	  deras
intresse?	  Vilka	  möjligheter	  och	  hot	  presenteras	  av	  våra	  intressenter?	  Vilken
nivå	  av	  socialt	  ansvar	  har	  vi	  till	  våra	  intressenter?	  Vilka	  strategier,	  aktioner,
och	  beslut	  måste	  vi	  fatta	  för	  att	  bäst	  hantera	  detta	  ansvar?117

Socialt	  ansvarstagande	  handlar	  enligt	  flertalet	  förespråkare	  dock	  inte	  om	  att
göra	  gott	  för	  godhetens	  skull	  utan	  om	  att	  göra	  både	  goda	  och	  lönsamma
affärer.118	  Sandra	  Waddock	  menar	  att	  dessa	  kritiker	  kan	  ha	  rätt	  i	  att	  CSR	  är	  en
rökridå	  skapad	  för	  att	  avleda	  uppmärksamheten	  från	  de	  verkliga	  effekterna
och	  även	  skadorna	  organisationens	  aktiviteter	  har	  på	  samhället.119

Tidigare	  i	  teoriavsnittet	  har	  det	  beskrivits	  hur	  CSR	  kan	  förbättra	  ett	  företags
anseende.	  Socialt	  ansvar	  kan	  dock	  även	  vara	  en	  risk	  om	  en	  grupp	  intressenter
anser	  att	  företaget	  inte	  når	  upp	  till	  det	  som	  utlovas.120	  Genom	  att	  bedriva
socialt	  ansvar	  som	  motsvarar	  de	  sociala	  förväntningarna	  skapas	  mer
legitimitet	  för	  organisationens	  verksamhet.121	  Det	  är	  vanligast	  att	  företag	  som
befinner	  sig	  i	  branscher	  som	  ofta	  utsätts	  för	  kritik,	  eller	  har	  inbyggda	  etiska
dilemman	  i	  sin	  verksamhet,	  jobbar	  med	  CSR-‐frågor.122

2.3.1	   Intressenter
Det	  finns	  ett	  naturligt	  band	  mellan	  ett	  företags	  sociala	  ansvarstagande	  och
dess	  intressenter.	  Genom	  intressentkonceptet	  kan	  företag	  identifiera	  och
definiera	  specifika	  grupper	  som	  de	  bör	  överväga	  i	  sin	  CSR-‐orientering.123	  Ett
företag	  eller	  en	  organisation	  måste	  förstås	  i	  relation	  till	  sin	  omgivning.
Individer,	  grupper	  och	  organisationer	  som	  i	  något	  avseende	  har	  en
utbytesrelation	  med	  organisationen	  klassificeras	  som	  intressenter.124	  Dessa
intressenter	  kan	  vara	  direkt	  eller	  indirekt	  påverkade	  av	  företaget,	  aktiva	  och
passiva	  samt	  kända	  eller	  okända.125	  Organisationen	  och	  dess	  intressenter
befinner	  sig	  i	  ett	  beroendeförhållande	  till	  varandra.	  Det	  bildas	  lätt	  konflikter
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mellan	  intressentgrupper;	  till	  exempel	  när	  anställda	  vill	  ha	  mer	  betalt	  och
priserna	  måste	  höjas,	  vilket	  skapar	  missnöje	  hos	  konsumenterna.126

Intressentmodellen	  hjälper	  till	  att	  förstå	  organisationens	  förutsättningar	  för
att	  fungera	  och	  utvecklas.127	  Företagets	  sociala	  ansvar	  förändras	  i	  relation	  till
de	  krav	  som	  dess	  intressenter	  ställer.	  Det	  är	  alltså	  intressenterna	  som	  styr
företagets	  sociala	  ansvar,	  men	  företaget	  själva	  som	  väljer	  om	  de	  aktivt	  vill
jobba	  med	  detta.128

Figur	  2:6	  Utvecklad	  intressentmodell129

Maria	  Grafström	  med	  fleras
utvecklade	  intressentmodell
som	  visas	  i	  Figur	  2:6	  Utvecklad
intressentmodell	  påvisar,	  till
skillnad	  från	  Bruzelius	  och
Skärvads	  intressent-‐modell130,
interaktionen	  mellan	  de	  olika
intressenterna.	  Dock	  baseras
båda	  dessa	  på	  Chester	  I.
Barnards	  intressentteorier	  från
1930-‐talet.131	  Det	  är	  denna,	  mer
mångfacetterade	  intressent-‐
modell,	  som	  kommer	  att	  vara
relevant	  i	  denna	  studie.
Intressenterna	  har	  olika	  stor
påverkan	  i	  vissa	  tider	  och	  inom

vissa	  områden.	  Företagen	  bör	  därför	  bevaka	  och	  bygga	  relationer	  till	  vissa
intressenter	  inom	  vissa	  sakfrågor.132	  En	  proaktiv	  roll	  är,	  till	  skillnad	  från
reaktiv,	  att	  föredra	  då	  företagen	  tillsammans	  med	  intressenterna	  kan	  skapa
kraven	  som	  bör	  ställas	  på	  företagen.133

2.3.2	   CSR-‐kommunikation
Att	  kommunicera	  sitt	  CSR-‐arbete,	  beskrivs	  av	  Tommy	  Borglund,	  som	  en	  av	  de
mest	  centrala	  delarna	  i	  arbetet	  med	  socialt	  ansvar.	  För	  att	  kunna	  bygga
förtroende	  i	  förhållande	  till	  sina	  intressenter	  genom	  CSR	  är	  kommunikation	  ett
måste	  och	  fundamental	  i	  processen	  att	  vårda	  företagets	  anseende.134	  En
undersökning	  gjord	  av	  Tony	  Apéria,	  doktor	  inom	  företagande	  på	  Stockholms
Universitet,	  et.	  al.	  visar	  att	  endast	  fem	  procent	  av	  svenskarna	  inte	  vill	  att
företag	  ska	  publicera	  sitt	  sociala	  ansvar.	  50	  procent	  av	  svenskarna	  tycker	  att
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det	  är	  acceptabelt	  att	  företag	  publicerar	  sitt	  sociala	  ansvar	  genom	  reklam.135
Om	  CSR-‐kommunikationen	  preliminärt	  är	  riktad	  mot	  konsumenter	  bör	  den
omnämnas	  under	  begreppet	  konsumentorienterad	  CSR	  kommunikation.136
Tommy	  Borglund	  beskriver	  ett	  antal	  faktorer	  företag	  bör	  ta	  i	  beaktning	  när	  de
ska	  kommunicera	  sitt	  sociala	  ansvar;	  man	  bör	  interagera	  med	  intressenterna,
företagets	  CSR	  ska	  ha	  en	  naturlig	  koppling	  med	  verksamheten,	  företaget	  bör
anta	  en	  lagom	  hög	  profil	  samt	  att	  extern	  granskning	  ger	  extra	  trovärdighet.137

De	  danska	  forskarna	  Mette	  Morsing	  och	  Majken	  Schultz,	  båda	  professorer
inom	  företagsetik,	  har	  definierat	  följande	  tre	  strategier	  för	  hur	  ett	  företag	  kan
kommunicera	  sitt	  sociala	  ansvar.	  Den	  första	  av	  dessa	  går	  ut	  på	  att
intressenterna	  informeras	  om	  företagets	  CSR-‐aktiviteter,	  klassisk
envägskommunikation	  där	  företaget	  talar	  till	  dess	  intressenter.138	  De	  andra	  två
kommunikationsstrategierna	  går,	  till	  skillnad	  från	  den	  första,	  ut	  på	  att
organisationen	  pratar	  med	  sina	  intressenter.	  Då	  intressenterna	  även	  kan
interagera	  med	  varandra	  kan	  detta	  klassificeras	  som	  flervägskommunikation.
The	  stakeholders	  response	  strategy	  lägger	  fokus	  på	  att	  påverka	  externa
aktörers	  attityder	  och	  beteende.	  Strategin	  bygger	  på	  att	  aktivt	  arbeta	  med
återkoppling	  och	  på	  att	  företaget	  sätter	  agendan,	  samt	  när	  och	  hur
kommunikationen	  ska	  ske.	  Genom	  strategin	  Stakeholder	  involvement	  strategy
försöker	  man	  skapa	  en	  dialog	  mellan	  företaget	  och	  dess	  intressenter.	  I	  denna
strategi	  läggs	  fokus	  på	  att	  involvera	  intressenterna,	  och	  inte	  på	  att	  informera
dem.139

Tommy	  Borglund	  beskriver	  att	  det	  finns	  en	  inbyggd	  skepsis	  mot	  företagens
CSR-‐information.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  föra	  en	  tydlig,	  transparent	  och
verifierbar	  kommunikation	  med	  intressenterna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  inte
kommunicera	  en	  bild	  av	  CSR-‐arbetet	  som	  inte	  motsvarar	  det	  verkliga	  arbetet
då	  detta	  kan	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”,	  vilket	  är	  riskabelt.140	  En
överkommunikation	  av	  CSR	  kan	  även	  det	  leda	  till	  ökat	  misstroende	  mot
företaget	  och	  deras	  sociala	  ansvar.141

Lucia	  A.	  Reisch,	  professor	  inom	  kommunikation	  och	  företagsledning,	  beskriver
CSR-‐kommunikation	  i	  bemärkelesen	  ”kommunikation	  om	  CSR”.	  Hon	  menar	  att
detta	  är	  ett	  instrument	  som	  omfattar	  hela	  marknadsföring	  och
företagskommunikation,	  så	  som	  produktbaserat	  hållbar	  kommunikation,
märkning,	  reklam	  på	  försäljningsstället,	  sponsring	  och	  PR,	  kampanjer,	  och
hållbarhetsredovisning.	  Denna	  kommunikation	  är	  benägen	  att	  anses	  som
”window-‐dressing”	  om	  det	  bara	  finns	  en	  skugga	  av	  tvivel	  om	  företagets	  vilja
att	  lyssna	  och	  reagera	  på	  intressenter.142

                                                  
135 Apéria	  Tony,	  et	  al.,	  2004:229
136 Reisch	  Lucia	  A.,	  i	  Morsing	  Mette	  &	  C.	  Beckmann	  Suzanne,	  Strategic	  CSR	  Communication,	  2006:190
137 Borglund	  Tommy,	  De	  Geer	  Hans	  &	  Hallvarsson	  Mats,	  2009:125
138 Morsing	  Mette	  &	  Schultz	  Majken,	  i	  Morsing	  Mette	  &	  C.	  Beckmann	  Suzanne,	  Strategic	  CSR	  …,	  2006:143	  ff
139 Morsing	  Mette	  &	  Schultz	  Majken,	  i	  Morsing	  Mette	  &	  C.	  Beckmann	  Suzanne,	  2006:144	  ff
140 Borglund	  Tommy,	  De	  Geer	  Hans	  &	  Hallvarsson	  Mats,	  2009:124
141 Borglund	  Tommy,	  De	  Geer	  Hans	  &	  Hallvarsson	  Mats,	  2009:125
142 Reisch	  Lucia	  A.,	  i	  Morsing	  Mette	  &	  C.	  Beckmann	  Suzanne,	  2006:189
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2.4	   Kampanjer
Figur	  2:7	  berör	  kommunikationsforskaren	  Lars	  Palms	  teori	  om	  kampanjers
motiv	  och	  mål.	  Utifrån	  modellen	  kan	  det	  konstateras	  att	  alla	  kampanjer
antingen	  har	  ett	  kommersiellt	  eller	  ett	  välfärdsmotiv	  samt	  att	  målet	  antingen
är	  att	  påverka	  målgruppens	  beteende	  eller	  bild	  av	  sändaren.143

Figur	  2:7	  Typ	  av	  motiv,	  mål	  och	  sändare144

2.4.1	   Kommersiella	  kampanjer
Till	  skillnad	  från	  samhällskampanjer	  som	  vill	  påverka	  ett	  beteende	  som	  är	  av
intresse	  för	  samhällets	  välfärd	  så	  är	  målet	  med	  kommersiella	  kampanjer	  att
förändra	  konsumenternas	  beteende	  till	  att	  köpa	  en	  specifik	  produkt	  eller
tjänst.	  Michael	  R.	  Solomon	  et.	  al.	  beskriver	  denna	  kommersiella
kommunikation	  som	  ”ett	  reklambudskap	  som	  fokuserar	  på	  specifika	  gods
och/eller	  tjänster”.145

Målet	  med	  kommersiella	  kampanjer	  är	  att	  hantera	  lönsamma	  konsument-‐
relationer.	  Detta	  görs	  på	  två	  nivåer;	  genom	  att	  attrahera	  nya	  kunder	  genom	  att
utlova	  ett	  överlägset	  värde	  samt	  att	  behålla	  nuvarande	  kunder	  genom	  att
leverera	  tillfredsställelse.	  Det	  slutgiltiga	  målet	  med	  kommersiella	  kampanjer
är	  alltså	  att	  driva	  företaget	  med	  vinst.146

Marknadsmixen	  (marketing	  mix)	  innefattar	  de	  fyra	  p:na.	  I	  böckerna	  som	  tar
upp	  dessa	  teorier	  finns	  det	  meningsskiljaktigheter	  om	  det	  var	  Philip	  Kotler
eller	  den	  amerikanska	  marknadsföringsprofessorn	  E.	  Jerome	  McCarty	  som
myntade	  uttrycken.	  Då	  McCarty	  är	  den	  förste	  av	  de	  två	  som	  publicerat	  teorin,
år	  1960	  i	  boken	  Basic	  Marketing,	  utgår	  studien	  från	  hans	  syn	  på
marknadsmixen.	  Marknadsmixen	  är	  ett	  regelverk	  för	  att	  förenkla	  alla	  variabler
                                                  
143 Palm	  Lars,	  1994:41	  ff
144 Palm	  Lars,	  1994:42
145 Solomon	  Michael	  R.,	  Marshall	  Greg	  W.	  &	  Stuart	  Elnora	  W.,	  2006:395
146 Kotler	  Philip	  &	  Armstrong	  Gary,	  Principles	  of	  Marketing,	  2008:4
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som	  påverkar	  en	  produkts	  framgång	  på	  marknaden.	  Den	  utgörs	  av	  fyra	  p;
produkt,	  pris,	  plats	  och	  promotion.	  Produkten	  kan	  vara	  en	  fysisk	  produkt,	  en
tjänst	  eller	  en	  blandning	  av	  dessa.	  Det	  viktiga	  inom	  detta	  P	  är	  att	  produkten
eller	  tjänsten	  tillfredsställer	  ett	  behov	  hos	  konsumenten.147	  När	  man	  ska	  sätta
priset	  på	  en	  produkt	  bör	  man	  se	  till	  aspekter	  som	  konkurrens	  och	  marknads-‐
mixens	  totalkostnad.	  Inom	  plats	  ryms	  det	  faktum	  att	  produkten	  måste	  befinna
sig	  på	  den	  plats	  där	  konsumenten	  behöver	  den.	  Promotion	  syftar	  till	  den
process	  i	  vilken	  man	  informerar	  den	  potentiella	  konsumenten	  om	  produktens
existens	  och	  försöker	  övertyga	  denna	  att	  konsumera	  produkten.148

2.4.2	   Samhälleliga	  kampanjer
Samhälleliga	  kampanjer	  (societal	  marketing),	  även	  kallat	  sociala
ansvarskampanjer	  (social	  responsibility	  marketing),	  definieras	  av	  Adel	  El-‐
Ansary,	  professor	  inom	  marknadskommunikation,	  som	  ”integreringen	  av
samhälleliga	  överväganden	  i	  utformningen	  och	  genomförandet	  av
marknadskommunikationsstrategier	  som	  är	  avsedda	  att	  påverka	  acceptansen
av	  produkter,	  tjänster,	  sociala	  idéer,	  eller	  en	  organisation”.149

Samhälleliga	  kampanjer	  är	  en	  del	  av	  det	  bredare	  området	  CSR,	  och	  kan
beskrivas	  som	  en	  kampanj	  sprungen	  ur	  en	  organisations	  CSR-‐arbete.150
Kännetecknande	  för	  samhälleliga	  kampanjer	  är	  att	  de	  inte	  avkastar
omedelbara	  vinster,	  vilket	  även	  enligt	  Abratt	  och	  Sacks	  är	  en	  av	  anledningarna
till	  att	  alla	  företag	  inte	  anammat	  konceptet.	  De	  menar	  även	  att	  ett	  företag
endast	  kan	  öka	  långsiktig	  profit	  och	  säkra	  sin	  existens	  om	  deras	  aktioner
baseras	  på	  ärlighet	  och	  korrekt	  genomförande.	  151

Kotler	  menar	  att	  den	  enda	  skillnaden	  mellan	  vanlig	  marknadskommunikation
och	  samhälleliga	  kampanjer	  är	  att	  de	  sistnämnda	  har	  målet	  att	  uppnå
långsiktig	  välfärd	  för	  konsumenterna.	  Han	  menar	  även	  att	  samhälleliga
kampanjer	  inte	  endast	  innefattar	  detta	  mål	  för	  att	  den	  är	  en	  del	  det	  sociala
ansvaret,	  utan	  även	  för	  att	  det	  är	  förenligt	  med	  de	  långsiktiga	  målen	  för
lönsamhet.152

Exempel	  på	  samhälleliga	  övervägande	  i	  utformningen	  och	  implementeringen
av	  marknadskommunikationsstrategier	  för	  en	  produkt	  kan	  vara	  att	  framställa
miljömässigt	  goda	  och	  moraliska	  produkter	  eller	  att	  framställa
kommunikationskampanjer	  som	  siktar	  på	  att	  bilda	  och	  informera
konsumenterna	  samt	  undvika	  vilseledande	  reklam	  och	  nedlåtande	  ideal.153

Samhälleliga	  kampanjer	  kan	  hjälpa	  till	  att	  bygga	  varumärkeskapital	  på	  följande
sätt;	  bygga	  varumärkeskännedom,	  förbättra	  varumärkesimage,	  etablera
varumärkets	  trovärdighet	  samt	  framkalla	  varumärkeskänslor.	  Lyckade

                                                  
147 McCarthy	  E.	  Jerome	  &	  Perreaulf	  William	  D.,	  Basic	  Marketing,	  1993:47	  f
148 McCarthy	  E.	  Jerome	  &	  Perreaulf	  	  William	  D.,	  1993:48	  f
149 El-‐Ansary	  Adel,	  Towards	  a	  Definition	  of	  Social	  and	  Societal	  Markating,	  1974:317
150 Drumwright	  Minette	  E.	  &	  Murphy	  Murpy	  E.,	  i	  Bloom	  Paul	  N.	  &	  Gundlach	  Gregory	  Thomas,	  Handbook	  …,	  2001:163
151 Abratt	  Russel	  &	  Sacks	  Diane,	  1988:500	  ff
152 Abratt	  Russel	  &	  Sacks	  Diane,	  1988:500
153 El-‐Ansary	  Adel,	  1974:318
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samhälleliga	  kampanjer	  kan	  även	  skapa	  en	  differentierad	  fördel	  genom	  en
förbättrad	  bild	  av	  företaget	  hos	  konsumenterna.154

Steve	  Hoeffler	  och	  Kevin	  Lane	  Koller,	  båda	  professorer	  inom	  marknads-‐
kommunikation,	  beskriver	  tre	  olika	  alternativ	  när	  man	  lanserar	  en	  samhällelig
kampanj.	  	  Antingen	  skapar	  man	  en	  helt	  ny	  kampanj	  utifrån	  antingen
organisationens	  eller	  en	  produkts	  varumärke.	  Annars	  länkar	  man	  företaget
eller	  en	  produkt	  till	  en	  existerande	  organisation	  som	  jobbar	  med	  ämnet.	  Man
kan	  även	  skapa	  en	  egen	  kampanj	  genom	  att	  länka	  till	  en	  existerande	  kampanj.
Det	  tredje	  alternativet	  är	  att	  skapa	  en	  egen	  kampanj,	  oberoende	  av	  andra
organisationer.	  På	  detta	  sätt	  kan	  organisationen	  ta	  ägandeskap	  över	  ämnet	  och
även	  märka	  kampanjen	  med	  företagets	  varumärke	  eller	  en	  produkts
varumärke.155

G.	  Schwarts,	  som	  citerats	  i	  Abratt	  &	  Sacks,	  menar	  att	  marknadsmixen,	  utifrån
en	  samhällelig	  kampanj,	  bör	  förändras.	  Till	  exempel	  måste	  promotion	  undvika
meddelanden	  som	  exploaterar	  konsumentens	  känslor	  eller	  utnyttjar
osofistikerade	  delar	  av	  befolkningen.	  Han	  menar	  även	  att	  det	  ska	  finnas	  en
person	  inom	  organisationen	  som	  utses	  att	  påverka	  den	  marknads-‐
kommunikativa	  verksamheten	  i	  riktning	  mot	  långsiktig	  samhällelig	  välfärd.156

Kelly	  Shuptrine	  och	  Frank	  Osmanski,	  docenter	  i	  marknadsföring,	  menar	  även
att	  mer	  uppmärksamhet	  ska	  riktas	  mot	  produkterna	  och	  deras	  effekter	  på	  den
mänskliga	  välfärden,	  samhället	  och	  den	  naturliga	  miljön.	  	  Detta	  ska	  göras
genom	  det	  som	  Shuptrine	  och	  Omanski	  kallar	  för	  de	  tre	  övervägandena	  som	  de
lagt	  till	  i	  marknadsmixen.	  Dessa	  är	  konsumism,	  sanering,	  och	  bevarande.157

2.4.3	   Samhällskampanjer
Observera	  att	  studien	  berör	  samhällskampanjer	  med	  översättningen	  social
marketing,	  ej	  att	  förväxla	  med	  societal	  marketing.	  Samhällskampanjer	  är	  en
gren	  ur	  marknadskommunikationen	  som	  tillämpas	  för	  att	  påverka	  en
målgrupps	  beteende	  i	  avsikt	  att	  främja	  samhällets	  välfärd	  och/eller
målgruppens	  välbefinnande.158	  Kotler	  beskriver	  tre	  olika	  mål	  med
samhällskampanjer;	  beteendemål,	  kunskapsmål	  och	  antagandemål.159	  Det	  är
kampanjens	  syfte	  som	  avgör	  vilket	  målet	  är,	  dessa	  mål	  bör	  även	  vara	  specifika
och	  tidsbundna.	  För	  att	  kunna	  sätta	  upp	  rimliga	  mål	  bör	  man	  anskaffa	  sig
insikt	  i	  var	  man	  befinner	  sig	  innan	  kampanjen	  börjar,	  genom	  att	  till	  exempel	  se
till	  statistik.160

De	  olika	  kampanjmålen	  kan	  hänvisas	  till	  kommunikationsprofessorerna
Grunig	  och	  Hunts	  domino-‐modell	  för	  kommunikation.	  Först	  kommer

                                                  
154 Hoeffler	  Steve	  &	  Keller	  Kevin	  Lane,	  2002:78	  f
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meddelandet,	  som	  ökar	  kunskapen	  hos	  mottagaren,	  som	  sedan	  ändrar
mottagarens	  attityd,	  för	  att	  slutligen	  påverka	  mottagarens	  beteende.	  161

Figur	  2:8	  Dominomodell	  av	  kommunikationseffekter162

Inom	  kommersiella	  kampanjer	  utgår	  man	  ofta	  från	  ”de	  fyra	  p:na”:	  produkt,
pris,	  plats	  och	  promotion.	  På	  följande	  sätt	  beskriver	  Andreasen	  att	  man
översätta	  dessa	  till	  samhällskampanjer.	  Produkten	  kan	  anses	  vara	  de	  fördelar
som	  det	  rekommenderade	  beteende	  erbjuder.	  Dessa	  kan	  komma	  både	  från
produkter,	  som	  till	  exempel	  kondomer,	  eller	  från	  ett	  specifikt	  beteende,	  som
att	  avstå	  från	  sex.	  Det	  pris	  som	  målgruppen	  uppfattar	  att	  det	  önskade
beteendet	  kommer	  att	  kosta.	  Här	  inkluderas	  finansiella,	  psykologiska	  och
sociologiska	  kostnader.163	  Matthew	  Wood,	  professor	  inom
marknadskommunikation,	  understryker	  att	  detta	  pris	  även	  ofta	  innefattar
upplevd	  tid,	  ansträngning,	  byte	  av	  livsstil	  samt	  en	  negativ	  inverkan	  på	  sociala
relationer	  till	  följd	  av	  beteendeförändring.164	  Andreassen	  beskriver	  vidare	  att
plats	  syftar	  till	  möjligheten	  att	  agera	  vid	  ett	  visst	  tillfälle,	  på	  en	  viss	  plats	  och
genom	  vissa	  sinnesförnimmelser.	  Promotion	  går	  ut	  på	  att	  kommunicera	  om
och	  förespråka	  ett	  beteende	  med	  en	  mängd	  olika	  budskap	  sända	  genom	  en
variation	  kanaler.165

Skillnaderna	  mellan	  samhällskampanjer	  och	  kommersiella	  kampanjer	  blir,
enligt	  marknadsföringsprofessorn	  Philip	  Kotler,	  tydlig	  när	  man	  ser	  till
kampanjmålet.	  I	  de	  kommersiella	  kampanjerna	  är	  det	  primära	  målet	  finansiell
vinst	  och	  i	  samhällskampanjer	  är	  det	  primära	  målet	  välfärdsnytta.166	  Stephen
Dann,	  marknadskommunikationsprofessor	  från	  Australien,	  understryker	  här
att	  man	  bör	  se	  till	  utbytet.	  Kommersiella	  kampanjer	  bygger	  främst	  på	  utbyte	  i
bemärkelsen	  pengar	  mot	  produkt	  medan	  man	  inom	  samhällskampanjer	  ser	  till
utbytet	  som	  sker	  mellan	  individ	  och	  samhälle.167

                                                  
161 Grunig,	  James	  E.	  &	  Hunt,	  Todd,	  1984:124
162 Grunig,	  James	  E.	  &	  Hunt,	  Todd,	  Managing	  Public	  Relations,	  1984:124
163 Andreasen	  Alan	  R.,	  2006:106
164 Wood	  Matthew,	  Applying	  Commercial	  Marketing	  Theory	  to	  Social	  Marketing	  :	  A	  Tale	  of	  4Ps	  (and	  a	  B),	  	  2008:80
165 Andreasen	  Alan	  R.,	  2006:106
166 Kotler	  Philip,	  &	  R.Lee	  Nancy,	  2008:13
167 Dann	  Stephen,	  Adaptation	  and	  Adoption	  of	  the	  American	  Marketing	  Association	  (2007)	  Definition	  of...,	  2008:98
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3	   Metod
Denna	  studie	  är	  en	  kvalitativ	  fallstudie	  vilket	  är	  en	  lämplig	  design	  när	  man
undersöker	  personer,	  institutioner	  och	  processer	  på	  djupet.168	  Generalisering
genom	  fallstudier	  kan	  förefalla	  omöjligt	  då	  alla	  situationer	  är	  unika.	  Dock
syftar	  inte	  studien	  till	  att	  undersöka	  ett	  urval	  för	  att	  sedan	  applicera	  på	  en
population	  utan	  endast	  att	  se	  djupare	  på	  den	  kommunikation	  som	  ryms	  inom
avgränsningarna.	  Fallstudien	  är	  en	  icke-‐jämförande	  fallstudie	  då	  endast	  ett	  fall
undersöks	  och	  inte	  två	  i	  syfte	  att	  ställa	  dessa	  mot	  varandra.

3.1	   Val	  av	  metod
3.1.1	   Kvalitativ	  näranalys

För	  att	  kunna	  utreda	  vilka	  budskap	  och	  kommunikationsmål	  som	  kan
identifieras	  i	  kampanjfilmerna	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  metoden	  kvalitativ
näranalys.	  Gert	  Z.	  Nordström,	  professor	  och	  forskare	  i	  bildpedagogik,
beskriver	  tre	  olika	  typer	  av	  analyser;	  intentionsanalys,	  näranalys	  samt
receptionsanalys.169	  Jag	  har	  utifrån	  mitt	  syfte	  valt	  att	  tillämpa	  en	  näranalys	  där
jag	  granskar	  filmerna	  på	  djupet	  då	  det	  lämpar	  sig	  bäst	  utifrån	  frågeställningen.
Då	  metoden	  kvalitativ	  näranalys	  bygger	  till	  stor	  del	  på	  subjektiva	  tolkningar
kan	  den	  uppfattas	  som	  spekulativ.	  Dock	  kommer	  detta	  att	  vägas	  upp	  med	  att
endast	  aspekter	  ur	  näranalysen	  som	  styrks	  av	  antingen	  avsändaren
(samtalsintervjuerna)	  eller	  mottagaren	  (fokusgrupperna)	  kommer	  att
presenteras	  i	  studiens	  analysdel.	  I	  själva	  empirin	  listas	  dock	  alla	  aspekter	  då
dessa	  kan	  vara	  relevanta	  om	  studien	  genomförts	  med	  annan	  mottagargrupp
eller	  ett	  annat	  urval	  till	  fokusgrupperna	  än	  det	  som	  gjorts	  i	  denna	  studie.

3.1.2	   Samtalsintervjuer
Då	  mina	  frågeställningar	  kräver	  att	  jag	  undersöker	  den	  process	  som	  lett	  fram
till	  kampanjfilmerna	  samt	  hur	  Svenska	  Spel	  arbetar	  med	  CSR	  har	  jag	  valt	  att
använda	  mig	  av	  den	  kvalitativa	  metoden	  samtalsintervjuer.	  Samtalsintervjuer
av	  respondentkaraktär	  är	  bäst	  lämpade	  utifrån	  syftet	  då	  enskilda	  personers
uppfattningar	  och	  tankar	  om	  ett	  specifikt	  ämne	  ska	  studeras,170	  samt	  för	  att	  jag
rör	  mig	  inom	  ett	  outforskat	  fält.171	  Denna	  metod	  kan	  i	  studien	  beskrivas	  som	  en
intentionsanalys	  där	  jag	  ser	  till	  avsändarens	  avsikt	  med	  kommunikationen.172
Det	  finns	  alltid	  en	  risk	  att	  respondenterna	  inte	  talar	  sanning,	  att	  de	  kommer
ihåg	  saker	  fel	  samt	  att	  de	  säger	  vad	  de	  tror	  att	  intervjuvaren	  vill	  höra.173	  Dessa
problem	  kan	  inte	  undvikas	  eller	  minskas	  i	  och	  med	  val	  av	  tillvägagångssätt.

3.1.3 Kvalitativ	  textanalys
För	  att	  kunna	  besvara	  studiens	  frågeställningar	  var	  det	  av	  vikt	  att	  jag	  erhöll
information	  om	  grundläggande	  affärsverksamhet,	  riktlinjer	  för	  marknads-‐
kommunikation	  och	  socialt	  ansvar.	  Då	  information	  berörande	  detta	  till	  stor	  del
även	  kommuniceras	  i	  dokument	  har	  jag	  valt	  att	  komplettera	  samtals-‐
                                                  
168 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  Metodbok	  för	  medievetenskap,	  2003:240
169 Nordström	  Gert	  Z.,	  Medier	  semiotik	  estetik,	  2003:7
170 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  Metoder	  i	  kommunikationsvetenskap,	  2000:50
171 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  Metodpraktikan,	  2007:285
172 Nordström	  Gert	  Z.,	  2003:7
173 Asa	  Berger	  Arthur,	  Media	  and	  communications	  research	  methods,	  2000:124



23
10-02-

intervjuerna	  med	  en	  kvalitativ	  textanalys.	  Genom	  kvalitativa	  textanalysen	  tas
det	  väsentliga	  innehållet	  i	  texterna	  fram	  genom	  en	  noggrann	  läsning	  av	  textens
delar,	  helhet	  och	  kontext	  den	  ingår	  i.174	  Då	  syftet	  inte	  är	  att	  generalisera	  är
metoden	  att	  föredra	  framför	  en	  kvantitativ	  innehållsanalys	  som	  ser	  det
generella	  i	  helheten.	  Metoden	  fungerar	  som	  ett	  komplement	  till	  samtals-‐
intervjuerna	  och	  besvarar	  alltså	  samma	  frågor.	  Sammanlagt	  analyserades	  två
dokument,	  dessa	  beskrivs	  vidare	  i	  urvalet.

3.1.4	   Fokusgrupp
För	  att	  kunna	  ta	  reda	  på	  hur	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  uppfattar
SvS	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  är	  det	  nödvändigt	  att	  jag	  använder	  en	  metod	  som
ger	  möjlighet	  att	  höra	  en	  större	  grupps	  åsikter,	  därav	  valet	  fokusgrupp.
Fokusgrupperna	  kan	  kopplas	  till	  det	  som	  Gert	  Z.	  Nordström	  beskriver	  som
receptionsanalys,	  där	  mottagarens	  upplevelser	  av	  ett	  budskap	  undersöks.175
Fokusgrupper	  i	  denna	  receptionsanalys	  är	  bättre	  lämpad	  än	  samtalsintervjuer
då	  dessa	  kan	  ses	  som	  en	  kamp	  att	  producera	  mening,	  där	  fokusgrupper	  istället
kan	  fånga	  den	  dynamiska	  process	  som	  återfinns	  i	  naturliga
gruppinteraktioner.176	  Även	  inom	  fokusgrupper	  finns	  det	  en	  risk	  att	  deltagarna
inte	  talar	  sanning	  samt	  att	  de	  säger	  vad	  de	  tror	  att	  moderatorn	  vill	  höra.177.
Detta	  är	  dock	  ett	  problem	  som	  man	  inte	  kan	  undgå,	  och	  kan	  inte	  ses	  som	  skäl
nog	  att	  byta	  metod.	  Detta	  även	  då	  fokusgrupper	  är	  den	  enda	  metod	  som	  kan
besvara	  syftet.	  Fokusgrupper	  kan	  genomföras	  i	  både	  existerande	  grupper	  och
för	  ändamålet	  sammansatta.	  Vid	  båda	  dessa	  tillvägagångsätt	  finns	  en	  risk	  att
vissa	  deltagare	  blir	  tysta.	  Då	  syftet	  inte	  krävde	  att	  jag	  konstruerade	  grupper
för	  att	  på	  något	  sätt	  uppnå	  invärtes	  variation,	  till	  exempel	  fler	  åldersgrupper
representerade	  inom	  samma	  fokusgrupp,	  fyllde	  det	  ingen	  funktion	  att
konstruera	  grupper.	  Av	  denna	  anledning	  utfördes	  fokusgrupperna	  i	  grupper
som	  kan	  beskrivas	  som	  semi-‐existerande,	  detta	  då	  det	  slutgiltiga	  urvalet
gjordes	  slumpmässigt	  från	  klasslistor.

3.2	   Urval
3.2.1	   Kvalitativ	  näranalys

Urvalet	  till	  den	  kvalitativa	  näranalysen	  är	  slumpmässigt	  då	  det	  inte	  finns	  några
premisser	  i	  kampanjfilmerna	  som	  gör	  ett	  strategiskt	  urval	  nödvändigt.	  Inom
ramarna	  för	  min	  avgränsning	  rymdes	  två	  kampanjfilmer	  från	  Triss	  och	  för	  att
välja	  en	  av	  kampanjfilmerna	  användes	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  urval,	  mer
specifikt	  lotterimetoden.178	  Eftersom	  populationen	  var	  liten	  drogs	  	  lappar	  ut	  en
hatt.179	  Kampanjfilmen	  för	  Triss	  är	  den	  som	  utspelar	  sig	  i	  kontorsmiljö	  med	  Ara
Abrahamian	  och	  har	  copyn	  ”Plötsligt	  händer	  det”.	  Inom	  studiens	  avgränsning
rymdes	  endast	  en	  kampanjfilm	  för	  ”Spela	  lagom”.	  Detta	  gör	  teoretiskt	  sett
urvalet	  inom	  kampanjfilmer	  från	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen	  till	  ett	  totalurval,	  180

                                                  
174 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:237
175 Nordström	  Gert	  Z.,	  2003:7
176 Lindlof	  Thomas	  R.,	  Qualitative	  communication	  research	  method,	  1995:174
177 Asa	  Berger	  Arthur,	  2000:124
178 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:245
179 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:245
180 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:196
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men	  om	  populationen	  bestått	  av	  fler	  än	  endast	  en	  analysenhet	  hade	  även	  detta
urval	  varit	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  urval.	  Om	  replikeringar	  sker	  på
uppsatsen	  bör	  skribenten	  alltså	  göra	  ett	  slumpmässigt	  urval	  om	  populationen
består	  av	  två	  eller	  fler	  analysenhet.	  Den	  kampanjfilm	  för	  lagom	  spelande	  som
uppsatsen	  berör	  är	  den	  med	  copyn	  ”Glömmer	  du	  bort	  dina	  vänner?”.	  De	  två
kampanjfilmerna	  som	  urvalet	  resulterade	  i	  ligger	  som	  bilaga	  till	  uppsatsen.	  181

3.2.2	   Samtalsintervjuer
Alla	  urval	  till	  samtalsintervjuerna	  var	  strategiska	  då	  respondenterna	  utifrån
syftet	  behövde	  besitta	  vissa	  kvaliteter	  och	  då	  dessa	  kvaliteter	  endast	  kunde
innefattas	  i	  en	  eller	  max	  två	  personer.	  Urvalet	  kan	  kopplas	  till	  principen	  om
centralitet	  där	  respondenterna	  är	  valda	  utifrån	  sina	  positioner	  inom
respektive	  del	  av	  företaget.182	  Då	  respondenternas	  position	  är	  av	  så	  pass	  stor
vikt	  för	  urvalet	  presenteras	  alla	  fem	  respondenterna	  här	  i	  urvalet	  och	  inte	  i
den	  empiriska	  bakgrunden.	  För	  att	  kunna	  utreda	  hur	  det	  sociala	  ansvaret	  såg
ut	  i	  Svenska	  Spels	  CSR-‐arbete	  var	  det	  viktigt	  att	  jag	  fick	  tag	  på	  den	  person	  som
hade	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  Svenska	  Spels	  CSR-‐arbete.	  Genom	  att
besöka	  SvS	  hemsida	  kom	  jag	  i	  kontakt	  med	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  som	  är	  chef	  för
SvS	  avdelning	  CSR	  &	  Public	  Affairs.183	  Då	  positionen	  innefattar	  det	  strategiska
ansvaret	  för	  Svenska	  Spels	  CSR-‐arbete	  innefattade	  hon	  de
respondentkvaliteter	  som	  var	  nödvändiga	  utifrån	  syftet.

Då	  syftet	  med	  uppsatsen	  även	  är	  att	  utreda	  hur	  Svenska	  Spel	  har	  arbetat	  i	  den
kommunikativa	  process	  som	  ledde	  fram	  till	  kampanjfilmerna	  var	  det	  viktigt
för	  mig	  att	  få	  tag	  på	  den	  person	  på	  Svenska	  Spel	  som	  var	  ansvarig	  för
respektive	  kampanj.	  Genom	  kontakt	  med	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  fick	  jag	  tag	  på
varumärkeschef	  Carl-‐Henrik	  Stjerna,	  som	  sa	  upp	  sig	  från	  företaget	  samma
vecka	  som	  intervjun	  skull	  genomföras.	  Eftersom	  SvS	  hade	  två	  projektledare	  för
”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  kontaktade	  jag	  den	  andra	  av	  dessa,	  Miriam	  Nilsson,
som	  även	  arbetar	  med	  modervarumärket	  Svenska	  Spel.184	  Jag	  fick	  även	  kontakt
med	  Jonas	  Devallius	  som	  är	  produktansvarig	  för	  Triss	  och	  har	  haft	  huvud-‐
ansvaret	  i	  producerandet	  av	  Triss	  kampanjfilm.185	  Det	  är	  dessa	  tre	  personer
som	  jag	  har	  intervjuat	  från	  SvS.	  Syftet	  krävde	  även	  att	  jag	  intervjuade	  de
externa	  byråer	  som	  Svenska	  Spel	  jobbat	  tillsammans	  med	  i	  framställandet	  av
dessa	  kampanjer.	  Den	  kvalitet	  jag	  sökte	  här	  var	  att	  respondenten	  skulle	  vara
den	  på	  byrån	  som	  haft	  det	  övergripande	  ansvaret	  i	  processen.	  Dessa	  fick	  jag
tag	  på	  genom	  mejlkontakt	  med	  ett	  antal	  personer	  på	  respektive	  byrå.	  Urvalet
kan	  dock	  inte	  beskrivas	  som	  ett	  snöbollsurval	  då	  jag	  visste	  vilka	  kvaliteter	  jag
sökte	  och	  då	  det	  faktum	  att	  dessa	  kvaliteter	  endast	  kunde	  innefattas	  i	  en
person.	  Jan	  Lindforss,	  projektledare	  på	  byrån	  Garbergs,	  var	  den	  som	  var
ansvarig	  för	  SvS	  kampanj	  för	  lagom	  spelande.186	  Den	  byrå	  som	  producerat
kampanjfilmen	  för	  Triss	  är	  Grand	  där	  VD:n	  Lars	  Ragnå	  var	  projektledare.187

                                                  
181 Bilaga	  7:	  CD-‐skiva	  med	  kampanjfilmerna
182 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:292
183 Bilaga	  5:	  Intervjumanual:	  CSR,	  Svenska	  Spel
184 Bilaga	  1:	  Intervjumanual:	  Spela	  lagom,	  Svenska	  Spel
185 Bilaga	  3:	  Intervjumanual:	  Triss,	  Svenska	  Spel
186 Bilaga	  2:	  Intervjumanual:	  Spela	  lagom,	  Garbergs
187 Bilaga	  4:	  Intervjumanual:	  Triss,	  Grand
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3.2.3 Kvalitativ	  textanalys
Urvalet	  av	  dokument	  kan	  sägas	  vara	  strategiskt	  då	  jag	  visste	  vilka	  kvaliteter
dessa	  dokument	  skulle	  besitta.	  Dessa	  kvaliteter	  var	  att	  dokumenten	  i	  så	  stor
utsträckning	  som	  möjligt	  skulle	  kunna	  besvara	  de	  frågor	  som	  ställts	  i
intervjuerna,	  då	  metoden	  är	  ett	  komplement	  till	  dessa,	  samt	  att	  dokumenten
skulle	  användas	  som	  styrdokument	  i	  processen	  med	  att	  framställa
kampanjerna.	  För	  att	  få	  tag	  på	  de	  specifika	  dokumenten	  har	  jag	  samtalat	  med
ansvariga	  på	  Svenska	  Spel.	  Detta	  är	  även	  ett	  sätt	  att	  fastställa	  att	  dokumenten
är	  relevanta	  utifrån	  studien	  och	  fastställa	  att	  de	  faktiskt	  används	  i	  SvS
kampanjarbete.	  Att	  jag	  inte	  granskar	  fler	  än	  dessa	  två	  dokument	  beror	  på	  att
det	  beskrivs	  som	  säkrare	  att	  göra	  ett	  snävt	  materialval	  inom	  kvalitativa
textanalyser	  än	  ett	  brett.188	  De	  dokument	  som	  studien	  innefattar	  är	  ett	  urdrag
ur	  deras	  hållbarhetsredovisning	  från	  2008	  där	  SvS	  CSR-‐arbetet	  redovisas.	  189
Hela	  hållbarhetsredovisningen	  ligger	  inte	  som	  bilaga,	  utan	  endast	  de	  specifika
delar	  som	  var	  relevanta	  utifrån	  studien	  syfte	  och	  som	  då	  använts	  i	  analysen.
Det	  andra	  dokumentet	  är	  Svenska	  Spels	  riktlinjer	  för	  marknadsföring.190

3.2.4	   Fokusgrupp
Urvalet	  till	  fokusgrupperna	  hänvisar	  tillbaka	  till	  studiens	  avgränsning	  i	  den
mening	  att	  alla	  analysenheter	  bör	  vara	  16	  –	  17	  år,	  samt	  att	  inga	  andra	  aspekter
är	  relevanta.191	  Urvalet	  kan	  ses	  som	  strategiskt	  vilket	  gör	  att	  urvalet	  inte
motsvarar	  populationen.	  Det	  understryks	  dock	  i	  syftet	  att	  studien	  berör	  ett
urval	  och	  då	  även	  att	  studien	  inte	  syftar	  till	  att	  generalisera	  en	  population,	  utan
istället	  att	  se	  till	  ett	  flertal	  aspekter	  av	  hur	  kommunikationen	  uppfattas.

I	  en	  rapport	  från	  2008	  gjord	  av	  närmarknadsanalys-‐företaget	  Grannskapsinfo
visades	  det	  att	  Södermanlands	  län	  innehåller	  rikets	  medianvärde	  när	  det
kommer	  till	  pengamässig	  konsumtion	  av	  spel.192	  Länet	  är	  då	  valt	  av	  den
anledningen	  att	  jag	  i	  urvalet	  vill	  undvika	  allt	  för	  stora	  ytterligheter	  i
deltagarnas	  potentiella	  framtida	  spelmönster.	  Eskilstuna	  är	  den	  största
kommunen	  i	  Södermanlands	  län	  och	  det	  är	  av	  denna	  anledning	  jag	  valt	  att
genomföra	  fokusgrupperna	  där.	  För	  att	  nå	  17-‐åringarna	  har	  jag	  valt	  att	  gå
genom	  Eskilstunas	  gymnasieskolor.	  Då	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  genomföra
fokusgrupper	  med	  analysenheter	  från	  alla	  utbildningar	  har	  jag	  valt	  att	  utgå
från	  den	  utbildning	  som	  innefattar	  mest	  analysenheter.	  Denna	  utbildning	  är
den	  samhällsvetenskapliga	  linjen	  på	  S:t	  Eskils	  Gymnasium.	  Fokusgrupper
genomfördes	  i	  uppdelade	  skolklasser,	  alltså	  redan	  existerade	  grupper.193	  De
slutgiltiga	  analysenheterna	  valdes	  slumpmässigt	  ifrån	  klasslistor,	  fem	  i	  varje
grupp.	  Grupperna	  kan	  beskrivas	  som	  semi-‐konstruerade,	  då	  enheterna	  som
deltog	  kände	  varandra,	  men	  inte	  blev	  placerades	  i	  sina	  naturliga
umgängesgrupper.

                                                  
188 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:249
189 Bilaga	  8:	  Urdrag	  ur	  Svenska	  Spels	  hållbarhetsredovisning	  2008
190 Bilaga	  9:	  Svenska	  Spels	  riktlinjer	  för	  marknadsföring
191 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:365
192 Spel	  och	  spelmissbrukare	  i	  Sverige	  (2008-‐05-‐08),	  Grannskapsinfo.se,	  2009-‐11-‐25
193 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:367
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3.3	   Tillvägagångssätt
3.3.1	   Kvalitativ	  näranalys

Metoderna	  genomfördes	  i	  den	  ordning	  som	  de	  presenteras	  i	  studien.	  Den
kvalitativa	  näranalysen	  genomfördes	  alltså	  först,	  detta	  för	  att	  undvika	  att
analysen	  färgades	  av	  samtalsintervjuerna	  och	  fokusgrupperna.	  Istället	  går	  den
kvalitativa	  näranalysen	  ut	  på	  att	  lista	  alla	  aspekter,	  inte	  endast	  de	  som	  är
relevanta	  utifrån	  samtalsintervjuerna.	  Analysen	  presenteras	  i	  sin	  helhet	  i
empirin,	  dock	  kommer	  endast	  aspekter	  som	  finns	  representerade	  hos
avsändare	  eller	  mottagare	  finnas	  med	  i	  analysen.	  Detta	  då	  endast	  dessa
aspekter	  kan	  anses	  ha	  reellt	  innehåll	  och	  därmed	  inte	  vara	  spekulativa.
Thomas	  R.	  Lindlof,	  doktor	  i	  kommunikationsvetenskap,	  beskriver
representation	  och	  interpretation	  där	  representation	  är	  objektivt	  och
interpretation	  är	  subjektivt.194	  På	  samma	  premisser	  är	  begreppen	  denotation
och	  konnotation	  uppbyggda.195	  I	  den	  denotativa	  delen	  av	  analysen	  har	  jag
utrett	  precis	  vad	  kampanjfilmerna	  innehåller.	  Genom	  att	  denotativt	  observera
har	  jag	  sett	  till	  de	  faktiska	  tingen,	  till	  skillnad	  från	  den	  konnotativa	  nivån	  där
värderingar	  och	  kognitiva	  processer	  sätter	  dessa	  ting	  i	  en	  kontext	  som	  ger	  det
en	  djupare	  betydelse.196	  För	  att	  skapa	  struktur	  och	  systematik	  i	  den
konnotativa	  delen,	  som	  annars	  kan	  beskrivas	  som	  en	  spekulativ	  metod,	  har	  jag
utgått	  från	  ett	  antal	  frågor;	  Vilka	  potentiella	  kommunikationsmål	  kan
identifieras?	  Med	  vilka	  medel	  säljs	  produkten	  och	  varumärket?	  På	  vilka	  sätt
exponeras	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  i	  kampanjfilmen?	  Frågorna	  är
formulerade	  utifrån	  studiens	  syfte	  och	  mer	  specifikt	  utifrån	  den	  tredje
frågeställningen.

3.3.2	   Samtalsintervjuer
Alla	  de	  genomförda	  intervjuerna	  var	  semistrukturerade	  vilket	  betyder	  att	  jag
utgick	  ifrån	  en	  intervjumanual,	  men	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  försökte
att	  uppnå	  den	  vardagliga	  kvalitet	  som	  återfinns	  i	  ostrukturerade	  intervjuer.197
Samtalsintervjuerna	  utfördes	  via	  telefon,	  något	  som	  man	  ur	  en	  validitets-‐
synpunkt	  kan	  se	  som	  negativt	  då	  intervjuaren	  inte	  kan	  uppfatta	  respondentens
minspel,	  gester	  och	  uppträdande.198	  Genom	  att	  använda	  mig	  av	  tydliga
intervjumanualer	  har	  jag	  dock	  ökat	  uppsatsens	  validitet.199	  De	  intervju-‐
manualer	  som	  användes	  var	  anpassade	  till	  respektive	  intervju.200	  	  Alla
intervjuer	  spelades	  in	  i	  syfte	  att	  få	  en	  absolut	  dokumentation	  på	  vad	  som
faktiskt	  blev	  sagt,201	  och	  transkriberades	  sedan	  utifrån	  inspelningarna.

3.3.3 Kvalitativ	  textanalys
Den	  kvalitativa	  textanalysen	  genomfördes	  efter	  samtalsintervjuerna.	  I	  text-‐
analysen	  har	  jag	  utgått	  från	  de	  frågor	  jag	  ställt	  till	  ansvariga	  på	  Svenska	  Spel	  i

                                                  
194 Lindlof	  Thomas	  R.,	  1995:24
195 Wærn	  Yvonne,	  Bild	  och	  föreställning	  –	  om	  visuell	  retorik,	  2004:38	  ff
196 Asa	  Berger	  Arthur,	  2000:40
197 Asa	  Berger	  Arthur,	  2000:112
198 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:61
199 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:73
200 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:103
201 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:105
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samtalsintervjuerna	  samt	  de	  svar	  jag	  har	  fått	  på	  dessa	  frågor.	  Syftet	  har	  varit
att	  komplettera	  och	  förtydliga	  de	  svar	  jag	  har	  fått	  från	  intervjuerna.	  Då	  de
kvalitativa	  textanalyserna	  fungerar	  som	  ett	  komplement	  till	  samtals-‐
intervjuerna	  har	  dessa	  presenterats	  ihop	  i	  studiens	  empiri.

3.3.4	   Fokusgrupp
Totalt	  genomfördes	  tre	  fokusgrupper	  då	  det	  under	  den	  tredje	  fokusgruppen
slutade	  att	  komma	  fram	  nya	  relevanta	  aspekter	  av	  det	  fenomen	  jag
undersökte202	  och	  jag	  ansåg	  att	  jag	  uppnått	  stabilitet	  i	  resultatet,	  det	  vill	  säga
teoretisk	  mättnad.203	  Samtliga	  fokusgrupper	  har	  diskuterat	  Svenska	  Spel	  och
den	  berörda	  kommunikationen	  utifrån	  en	  samtalsmanual,204	  denna	  var	  av	  vikt
för	  att	  få	  alla	  grupper	  att	  diskutera	  samma	  ämnen,	  hålla	  diskussionen	  inom
vissa	  ramar,	  samt	  att	  undvika	  att	  samtalet	  stagnerade.	  Under	  fokusgrupperna
användes	  respektive	  kampanjfilm	  som	  stimulus.	  Då	  jag	  var	  själv	  i	  att	  utföra
dessa	  undersökningar	  blev	  jag	  automatiskt	  samtalsledare	  för	  samtliga
fokusgrupper,	  vilket	  är	  att	  föredra.205	  Fokusgrupperna	  har	  dokumenterats	  via
ljudupptagning	  och	  antecknande,206	  vilket	  sedan	  har	  transkriberats.207

3.4	   Metodproblem
Ett	  metodproblem,	  som	  även	  kan	  ha	  en	  viss	  inverkan	  på	  studiens	  validitet,	  är
det	  faktum	  att	  det	  inte	  gick	  att	  isolera	  fokusgruppernas	  samtal	  till	  endast	  det
som	  	  utifrån	  syftet	  var	  relevant.	  Eftersom	  syftet	  var	  att	  undersöka	  hur	  just
dessa	  personer	  uppfattade	  kommunikationen	  uppstod	  det	  problem	  när
deltagarna	  pratade	  ur	  ett	  annat	  perspektiv	  än	  sitt	  eget,	  det	  vill	  säga	  ”Man	  kan
…”	  och	  ”Andra	  tycker	  …”.	  Dessa	  åsikter	  kan	  inte	  sägas	  vara	  analysenheternas
egna	  uppfattning	  vilket	  har	  tagits	  i	  åtanke	  i	  den	  empiriska	  sammanställningen
då	  dessa	  delar	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  har	  exkluderats	  i	  resultatet.

Ett	  annat	  metodproblem	  är	  att	  den	  ursprungliga	  respondenten	  berörande
”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  hos	  SvS,	  varumärkeschefen	  Carl-‐Henric	  Stjerna,
avslutade	  sitt	  arbete	  på	  SvS	  samma	  vecka	  som	  intervjun	  skulle	  genomföras.
Dock	  hade	  SvS	  två	  projektledare	  som	  jobbade	  med	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen
och	  istället	  kontaktades	  den	  andra,	  Miriam	  Nilsson.	  Att	  båda	  dessa	  personer
uppfattat	  processen	  och	  besluten	  som	  tagits	  lika	  kan	  inte	  säkerställas,	  dock
borde	  validiteten	  öka	  genom	  de	  kvalitativa	  textanalyserna	  av	  styrdokumenten,
samt	  intervjun	  med	  projektledaren	  på	  den	  ansvariga	  reklambyrån.

3.5	   Reliabilitet	  och	  validitet
En	  sak	  som	  höjer	  uppsatsens	  replikerbarhet	  är	  att	  det	  metodologiska
tillvägagångssättet	  beskrivs	  rent	  praktiskt.	  Detta	  gör	  att	  undersökningen	  är
lättare	  att	  replikera	  under	  samma	  premisser.	  Det	  faktum	  att	  studiens
kärnbegrepp	  definierats	  i	  teoridelen	  stärker	  reliabiliteten	  då	  dessa

                                                  
202 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:366
203 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:366
204 Bilaga	  6:	  Samtalsmanual	  till	  fokusgrupper
205 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:367
206 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:105
207 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:231
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definieringar	  gör	  att	  teorierna	  och	  begreppen	  tolkas	  lika	  vid	  replikering.208
Detta	  är	  extra	  viktigt	  då	  många	  av	  de	  teorier	  som	  använts	  i	  uppsatsen	  är
översatta	  från	  andra	  språk,	  vilket	  skulle	  kunna	  påverka	  validiteten	  negativt.
Genom	  att	  definiera	  begreppen	  samt	  utreda	  vad	  respektive	  fenomen	  innefattar
och	  utesluter209	  uppnår	  jag	  högre	  validitet.

Att	  jag	  endast	  använt	  en	  respondent	  från	  SvS	  från	  respektive	  kampanj	  kan
minska	  studiens	  validitet	  genom	  att	  materialet	  inte	  blir	  tillräckligt	  tätt.210
Genom	  att	  komplettera	  med	  respondenter	  från	  respektive	  reklambyrå	  samt
kvalitativ	  textanalys	  hoppas	  jag	  öka	  validiteten.	  Även	  att	  rätt	  person	  agerar
respondent	  är	  av	  vikt,	  211	  något	  som	  jag	  försöker	  säkerställa	  i	  urvalet.	  Precis
som	  jag	  tidigare	  beskrivit	  är	  det	  faktum	  att	  jag	  utförde	  mina	  intervjuer	  via
telefon	  något	  som	  kan	  påverka	  validiteten	  negativt.212	  Detta	  har	  jag	  försökt
väga	  upp	  genom	  att	  använda	  tydliga	  intervjumanualer.213	  I	  djupintervjuer	  finns
det	  en	  risk	  att	  respondenten	  känner	  sig	  pressad	  att	  ge	  det	  svar	  intervjuaren
vill	  ha,	  vilket	  påverkar	  validiteten	  negativt.214	  Jag	  har	  dock	  försökt	  att	  undvika
detta	  genom	  att	  inte	  använda	  allt	  för	  ledande	  frågor.	  Allt	  material	  från
intervjuerna	  har	  transkriberats,	  detta	  är	  av	  vikt	  både	  för	  analysstadiet	  i
uppsatsens	  empiri	  men	  även	  för	  att	  läsare	  ska	  kunna	  ta	  ställning	  till	  om	  de
tolkningar	  som	  gjorts	  är	  rimliga.215

För	  att	  säkerställa	  det	  obundna	  slumpmässiga	  urvalet	  till	  den	  kvalitativa
näranalysen	  utgick	  jag	  från	  medie-‐	  och	  statsvetaren	  Helge	  Østbye	  et.	  al.s
arbetsgång.	  216	  Detta	  ökar	  urvalets	  och	  därmed	  även	  studiens	  validitet.

Svenska	  Spels	  interna	  regler	  för	  sekretessbelagd	  information	  kan	  ha	  kommit
att	  påverka	  undersökningens	  validitet.	  Då	  företaget	  verkar	  på	  en	  konkurrens-‐
utsatt	  marknad	  är	  delar	  av	  deras	  affärsplaner	  icke-‐offentliga	  och	  de	  kan	  av
affärsskäl	  inte	  besvara	  specifika	  frågor	  berörande	  produkter	  och	  spelmönster.

Med	  extern	  validitet	  syftar	  man	  till	  möjligheten	  att	  generalisera	  urvalet	  i
förhållande	  till	  populationen.217	  Som	  tidigare	  beskrivits	  syftar	  urvalet	  till
fokusgruppen	  inte	  till	  att	  generalisera	  populationen.	  Det	  är	  inte	  heller	  möjligt
att	  statistiskt	  generalisera	  resultatet	  av	  en	  kvalitativ	  studie,	  vilket	  ändå	  leder
till	  att	  den	  externa	  validiteten	  blir	  bristfällig.218

                                                  
208 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:64
209 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:20
210 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:73
211 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:74
212 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:61
213 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:73
214 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:41
215 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:231
216 Østbye	  Helge,	  et	  al.,	  2003:246
217 Esaiasson	  Peter,	  et	  al.,	  2007:64
218 Ekström	  Mats	  &	  Larsson	  Larsåke,	  2000:72
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4	   Empiri
4.1	   Empirisk	  bakgrund

I	  Sverige	  råder	  ett	  kontrollerat	  spelmonopol	  där	  staten	  bestämmer	  vilka
aktörer	  som	  får	  befinna	  sig	  på	  marknaden,	  vilka	  spelformer	  som	  får	  bedrivas,
spelantal	  och	  vinsttak.219	  Den	  största	  aktören	  på	  marknaden	  är	  Svenska	  Spel,
statens	  egna	  spelbolag.	  220	  Svenska	  Spel	  är	  en	  organisation	  vars	  rötter	  går
tillbaka	  ända	  till	  slutet	  av	  1800-‐talet	  men	  det	  var	  inte	  förrän	  år	  1997,	  då	  AB
Tipstjänst	  och	  Svenska	  Penninglotteriet	  AB	  gick	  ihop,	  som	  Svenska	  Spel
bildades.221	  	  Svenska	  Spels	  uppdrag	  är	  att	  ”…	  efter	  tillstånd	  av	  regeringen
anordna	  lotterier	  om	  penningar	  och	  vadhållning	  (tippning)	  i	  samband	  med
tävlingar	  samt	  bedriva	  därmed	  förenlig	  verksamhet”.222	  Svenska	  Spel	  ägs	  till
100	  procent	  av	  den	  svenska	  staten,	  vilket	  betyder	  att	  det	  inte	  finns	  några
privata	  aktieägare.223	  Alla	  till	  utdelning	  tillgängliga	  vinstmedel	  skall	  disponeras
på	  sätt	  som	  regeringen	  föreskriver	  vilket	  betyder	  att	  en	  stor	  del	  av	  pengarna
hamnar	  direkt	  ner	  i	  statskassan.	  Av	  2008	  års	  vinst	  på	  5,1	  miljarder	  kronor224
gick	  till	  exempel	  1,3	  miljarder	  kronor	  till	  svensk	  barn-‐	  och	  ungdomsidrott225
och	  25	  miljoner	  kronor	  till	  att	  finansiera	  viktig	  grundforskning	  om
beroendesjukdomar	  och	  hjärnans	  belöningssystem.226

De	  många	  kritiska	  blickar	  som	  under	  senaste	  åren	  kastats	  mot	  Svenska	  Spel
kan	  vara	  en	  följd	  av	  EU:s	  kritiska	  syn	  på	  monopolet.227	  EU-‐kommissionen
menar	  att	  den	  svenska	  lagstiftelsen	  berörande	  spelmonopolet	  ”inte	  kan
motiveras	  med	  hänvisning	  till	  allmännyttiga	  ändamål”.

Antalet	  män	  och	  kvinnor	  som	  spelat	  under	  år	  2008	  låg	  på	  61	  respektive	  59
procent	  vilket	  betyder	  att	  merparten	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  spelade
under	  2008.	  Fem	  procent	  av	  män	  respektive	  två	  procent	  av	  kvinnor	  anses	  ha
riskabla	  spelvanor.	  Siffran	  kan	  verka	  låg	  men	  om	  man	  ser	  till	  de	  konsekvenser
som	  kan	  följa	  riskabla	  spelvanor	  kan	  man	  förstå	  varför	  detta	  ansvar	  är	  så
viktigt.	  Det	  är	  dubbelt	  så	  vanligt	  att	  personer	  med	  riskfyllda	  spelvanor	  har
nedsatt	  psykiskt	  välbefinnande	  jämfört	  med	  folk	  utan	  riskabla	  spelvanor.228

4.2	   Kvalitativ	  näranalys
4.2.1	   Spela	  Lagom

Denotativ
En	  man	  (man	  nr.1)	  sitter	  framför	  sin	  dator.	  I	  högtalarna	  säger	  en	  röst;	  ”Place
your	  next	  bet,	  Place	  your	  next	  bet”.	  Man	  nr.1	  somnar	  och	  vaknar	  direkt	  upp	  av
smällen	  som	  uppstår	  när	  hans	  huvud	  slår	  i	  tangentbordet.	  Parallellt	  med

                                                  
219 Ortiz	  Liria,	  Till	  spelfriheten!	  kognitiv	  beteendeterapi	  vid	  spelberoende,	  2006:16
220 Ortiz	  Liria,	  2006:16
221 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=213,	  2009-‐10-‐05
222 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=204,	  2009-‐10-‐13
223 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=3#pinfo=202,	  2009-‐11-‐23
224 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=731,	  2009-‐10-‐13
225 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=196,	  2009-‐10-‐13
226 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=720#pinfo=733,	  2009-‐10-‐13
227 http://www.dn.se/sport/eu-‐underkanner-‐spelmonopolet-‐1.319817,	  2009-‐10-‐05
228 http://www.fhi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Psykisk-‐ohalsa-‐vanligt-‐bland-‐personer-‐med-‐spelproblem/,	  2009-‐10-‐05
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scenen	  med	  man	  nr.1	  spelas	  en	  ”drömliknande”	  scen	  upp,	  där	  syns	  en	  annan
man	  (man	  nr.2)	  som	  skrattar.	  Dock	  är	  denna	  scen	  utan	  ljud.	  Mannen	  vid	  datorn
tar	  sig	  för	  pannan	  och	  går	  in	  i	  badrummet.	  I	  bakgrunden	  hörs	  fortfarande	  en
röst	  som	  säger;	  ”Place	  your	  next	  bet”.	  Man	  nr.1	  ställer	  sig	  framför	  toaletten	  och
börjar	  kissa.	  Parallellt	  med	  detta	  visas	  samma	  ”drömliknande”	  scen	  där	  man
nr.1	  och	  man	  nr.2	  står	  och	  kissar	  i	  snön,	  man	  nr.2	  skrattar.	  Man	  nr.1	  lämnar
badrummet	  och	  går	  in	  i	  köket	  där	  han	  öppnar	  kylskåpet.	  När	  han	  öppnar
kylskåpet	  drar	  han	  sig	  bakåt	  som	  om	  han	  känner	  av	  en	  illaluktande	  doft.	  I	  den
”drömliknande”	  scenen	  står	  de	  två	  männen	  uppklädda	  i	  något	  som	  liknar	  en
kyrka	  och	  man	  nr.1	  drar	  man	  nr.2	  i	  fingret.	  Även	  då	  drar	  han	  sig	  bakåt	  som	  om
han	  känner	  en	  illaluktande	  doft.	  Man	  nr.2	  skrattar.	  Tillbaka	  i	  köket	  skrattar
även	  man	  nr.1	  och	  tar	  sig	  för	  näsan.	  I	  den	  ”drömliknande”	  scenen	  sitter	  de	  två
männen	  på	  golvet	  i	  något	  som	  liknar	  ett	  omklädningsrum.	  Männen	  drar	  i	  var
sin	  ände	  av	  en	  strumpa.	  Man	  nr.2	  släpper	  strumpan	  och	  man	  nr.1	  får	  strumpan
i	  ansiktet.	  Man	  nr.1	  är	  tillbaka	  framför	  datorn,	  där	  han	  luktar	  på	  en	  strumpa
som	  ser	  ut	  som	  strumpan	  i	  den	  "drömliknande"	  scenen.	  Helt	  plötsligt	  springer
mannen	  ut	  ur	  bild	  och	  är	  utomhus	  där	  han	  springer	  med	  strumpan	  i	  handen
samtidigt	  som	  han	  tar	  på	  sig	  en	  jacka.	  Mannen	  skriker	  ”Bengt,	  Bengt!”	  och	  ses
bakifrån	  där	  han	  springer	  ner	  för	  en	  gata.	  En	  vit	  text	  kommer	  upp	  ovanpå
bilden	  och	  det	  står	  ”Glömmer	  du	  bort	  dina	  vänner?”.	  Man	  nr.1	  fortsätter
springa	  ner	  för	  gatan	  samtidigt	  som	  texten	  försvinner	  och	  den	  vita	  texten	  ”Vi
kan	  hjälpa	  dig	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden	  när	  du	  spelar.”	  kommer	  upp.	  Scenen	  byts
mot	  en	  vit	  bakgrund	  där	  texten	  ”spelalagom.se”	  står	  centrerat	  i	  vitt	  och	  rött
samtidigt	  som	  Svenska	  Spels	  logotyp	  och	  företagsnamn	  är	  centrerat	  under.
Logotypen	  blänker	  till.	  Under	  hela	  filmen	  spelas	  låten	  Happy	  Together	  av
Music	  Super	  Circus.

Konnotativ
Vilka	  potentiella	  kommunikationsmål	  kan	  identifieras?
• I	  kampanjfilmen	  visas,	  som	  även	  kan	  hänvisas	  till	  copyn	  ”Glömmer	  du	  bort
dina	  vänner?”,	  en	  man	  som	  glömt	  bort	  sin	  vän.	  Dock	  syns	  inga	  indikatorer
på	  varför	  eller	  vad	  som	  gör	  att	  han	  plötsligt	  kommer	  att	  tänka	  sin	  vän.
Copyn	  ”Vi	  kan	  hjälpa	  dig	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden	  när	  du	  spelar.”	  kan	  därför
inte	  anses	  vara	  lika	  tätt	  kopplad	  till	  filmens	  innehåll	  då	  det	  inte	  visas	  några
tecken	  på	  att	  Svenska	  Spel	  hjälpt	  honom	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden.	  Denna	  copy
kan	  därför	  endast	  ses	  som	  information	  om	  vad	  de	  faktiskt	  kan	  hjälpa	  till
med.

• Lagom	  spelande	  kan,	  utifrån	  copyn,	  i	  detta	  fall	  antas	  vara	  lagom	  lång	  tid.
Ingenting	  i	  kampanjfilmen	  indikerar	  att	  det	  skulle	  handla	  om	  till	  exempel
lagom	  mycket	  pengar.

• Om	  man	  ser	  till	  kampanjfilmens	  slutbild	  med	  uppmaningen	  ”spela	  lagom”
kan	  målet	  uppfattas	  vara	  att	  förändra	  målgruppens	  beteende	  till	  att	  spela
lagom.

• Copyn	  ”Vi	  kan	  hjälpa	  dig	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden	  när	  du	  spelar”	  gör	  att	  målet
med	  kampanjen	  kan	  uppfattas	  vara	  att	  informera	  om	  att	  företaget	  besitter
verktyg	  som	  går	  att	  utnyttja	  för	  de	  som	  vill	  spela	  mer	  lagom.

• Genom	  kampanjfilmen	  informeras	  mottagaren	  om	  att	  Svenska	  Spel	  kan
hjälpa	  spelaren	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden	  när	  man	  spelar	  samt	  att	  inte	  glömma
bort	  sina	  vänner.	  Utifrån	  detta	  skulle	  målet	  med	  kampanjen	  kunna
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uppfattas	  vara	  att	  visa	  för	  mottagaren	  att	  Svenska	  Spel	  tar	  ett	  socialt
ansvar.

Med	  vilka	  medel	  säljs	  produkten	  och	  varumärket?
• Genom	  att	  visa	  konsekvenserna	  med	  utförandet	  av	  det	  oönskade
beteendet,	  att	  man	  glömmer	  bort	  sina	  vänner,	  säljer	  man	  in	  produkten	  till
de	  som	  inte	  vill	  riskera	  att	  glömma	  bort	  sina	  vänner.

• Genom	  att	  visa	  fördelarna	  med	  det	  önskade	  beteendet,	  att	  man	  kommer
ihåg	  sina	  vänner	  om	  man	  spelar	  lagom,	  säljer	  Svenska	  Spel	  in	  produkten
till	  de	  som	  vill	  komma	  ihåg	  sina	  vänner.

• Genom	  copyn	  ”Glömmer	  du	  bort	  dina	  vänner?”	  sätter	  mottagaren	  ord	  på
den	  konsekvens	  som	  visas	  i	  den	  föregående	  filmen.	  Frågan	  ställs	  till
mottagaren	  som	  förmodligen	  svarar	  på	  frågan	  mentalt.	  Frågan	  presenterar
tydligt	  ett	  problem	  som	  produkten	  kan	  lösa.

• Genom	  att	  visa	  beteendet	  lär	  sig	  målgruppen	  hur	  de	  ska	  agera	  utifrån
principerna	  för	  den	  sociala	  inlärningsteorin.	  De	  bör	  alltså	  om	  de	  ser	  någon
som	  utför	  det	  önskade	  beteendet	  öka	  chanserna	  för	  att	  de	  själva	  ska	  utföra
beteendet.

• Genom	  copyn	  ”Vi	  kan	  hjälpa	  dig	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden	  när	  du	  spelar”	  visar
Svenska	  Spel	  att	  de	  kan	  hjälpa	  mottagaren	  att	  nå	  det	  önskande	  beteendet,
lagom	  spelande.	  Detta	  genom	  att	  hjälpa	  konsumenterna	  med	  att	  hålla	  koll
på	  tiden,	  hur	  detta	  ska	  ske	  beskrivs	  dock	  inte.

• Produktnamnet	  ”Spela	  Lagom”	  fungerar	  som	  en	  uppmaning	  till	  att	  få
mottagaren	  att	  spela	  lagom,	  vilket	  säljer	  in	  produkten.

• Varumärket	  Svenska	  Spel	  säljs	  in	  genom	  den	  exponering	  av	  logotypen	  som
sker	  i	  slutet,	  kopplat	  till	  den	  uppfattning	  man	  har	  om	  deras	  ”Spela	  Lagom”-‐
kampanj.	  Även	  varumärkesnamnet	  Svenska	  Spel	  exponeras	  och	  är	  då
avsändaren	  för	  kampanjen.

• Varumärket	  Svenska	  Spel	  säljs	  in	  genom	  att	  det	  kopplas	  ihop	  med
associationer	  berörande	  socialt	  ansvar.

På	  vilka	  sätt	  exponeras	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  i	  kampanjfilmen?
Kampanjens	  primära	  mål	  är	  att	  informera	  om	  sitt	  sociala	  ansvar.	  Genom
följande	  delar,	  utöver	  det	  övergripande	  syftet,	  pekar	  SvS	  på	  sitt	  sociala	  ansvar:
• Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  exponeras	  genom	  att	  de	  säger	  att	  de,	  Svenska
Spel,	  kan	  hjälpa	  mottagaren	  att	  spela	  lagom.

• Det	  sociala	  ansvaret	  exponeras	  genom	  att	  de	  uppmuntrar	  mottagaren	  att
spela	  lagom	  både	  genom	  text	  och	  exemplifiering	  av	  effekterna	  av	  det
oönskat	  beteende	  genom	  historien	  som	  spelas	  upp.

4.2.2 Triss
Denotativ
En	  man	  (man	  nr.1)	  iförd	  vit	  skjorta	  och	  svart	  slips	  går	  fram	  till	  en	  diskmaskin	  i
ett	  köksutrymme	  på	  något	  som	  ser	  ut	  som	  ett	  kontor.	  På	  ett	  kylskåp	  sitter	  det
en	  lapp	  där	  det	  står	  ”Din	  mamma	  jobbar	  inte	  här”	  samt	  en	  bild	  på	  en	  kopp	  med
en	  pil	  som	  pekar	  mot	  diskmaskinen.	  Man	  nr.1	  öppnar	  diskmaskinen	  och	  ställer
in	  sin	  kopp.	  Samtidigt	  får	  han	  syn	  på	  tre	  smutsiga	  koppar	  som	  ligger	  på
diskbänken.	  Mannen	  suckar	  och	  börjar	  ställa	  in	  kopparna	  i	  diskmaskinen.	  Man
nr.2	  kommer	  in	  i	  bild	  iförd	  en	  grå	  kostym	  och	  en	  vit	  skjorta,	  han	  är	  på	  väg	  mot



32
10-02-

diskmaskinen.	  Han	  dricker	  ur	  muggen	  samtidigt	  som	  han	  pratar	  i	  telefon.	  Han
ställer	  ner	  muggen	  på	  diskbänken.	  Man	  nr.1	  pekar	  med	  fingret	  och	  säger	  ”Din
mamma	  jobbar	  inte	  här.”	  Man	  nr.2	  fortsätter	  att	  prata	  i	  telefonen,	  han	  säger
”Exakt”	  och	  skrattar	  högt.	  Samtidigt	  hoppar	  en	  man	  iförde	  en	  röd	  och	  vit
klädsel	  in	  från	  vänster	  håll	  i	  bilden	  (man	  nr.3)	  och	  tacklar	  man	  nr.2.	  De	  övriga
på	  kontoret	  tittar	  upp.	  Man	  nr.2	  ligger	  kvar	  på	  golvet	  och	  tittar	  upp.	  Man	  nr.3
(Ara	  Abrahamian)	  reser	  sig	  upp,	  pekar	  på	  man	  nr.2	  och	  säger	  ”Men	  Ara	  kanske
gör	  det”.	  Sedan	  vänder	  han	  sig	  om	  och	  går	  ut	  ur	  bilden.	  Man	  nr.2	  ligger	  kvar	  på
golvet	  och	  ser	  sig	  omkring.	  Man	  nr.3	  klappar	  man	  nr.1	  på	  axeln	  och	  fortsätter
att	  gå.	  Man	  nr.1	  börjar	  le.	  Den	  vita	  texten	  ”Plötsligt	  händer	  det.”	  visas	  ovanpå
bilden.	  Bilden	  byts	  mot	  en	  gul	  bakgrund	  och	  logotypen	  för	  Triss	  visas.	  Uppe	  i
det	  vänstra	  hörnet	  står	  det	  ”Spela	  lagom!”	  med	  svart	  text	  på	  en	  vit	  tonplatta.
Logotypen	  blänker	  till.

Konnotativ
Vilka	  potentiella	  kommunikationsmål	  kan	  identifieras?
• Handlingen	  i	  kampanjfilmen	  syftar	  tillbaka	  till	  copyn	  ”Plötsligt	  händer	  det”
som	  i	  sig	  är	  kopplat	  till	  produkten	  Triss.	  ”Plötsligt	  händer	  det”	  kan
möjligen	  hänvisas	  till	  produkten,	  att	  det	  händer	  plötsligt.

• Som	  resultat	  av	  att	  det	  ”plötsligt	  hänt”	  visas	  mannens	  glädje.	  Detta	  kan
anses	  representera	  den	  potentiella	  glädje	  som	  är	  kopplat	  till	  upplevelsen
av	  produkten.

• Alla	  personer	  utom	  Ara	  Abrahamian	  (som	  ser	  till	  att	  det	  plötsligt	  händer)
är	  iförda	  gråa	  eller	  vita	  plagg,	  samtidigt	  som	  Abrahamian	  har	  på	  sig	  en	  röd
tröja	  och	  en	  vit	  skjorta	  (samma	  färg	  som	  Svenska	  Spel).	  Detta	  gör	  att	  det
kan	  uppfattas	  som	  att	  han	  representerar	  Svenska	  Spel	  i	  kampanjfilmen
och	  då	  han	  utför	  den	  goda	  handlingen	  kan	  man	  uppfatta	  det	  som	  att
företaget	  SvS	  är	  goda.

• Utifrån	  analysen	  kan	  det	  konstateras	  att	  målet	  med	  kommunikationen	  kan
vara	  att	  visa	  för	  folk	  vad	  konsumtionen	  av	  produkten	  kan	  leda	  till,	  glädje.
”Plötsligt	  händer	  det”	  kan	  utifrån	  den	  produkt	  copyn	  är	  kopplad	  till	  även
betyda	  finansiell	  vinst,	  då	  det	  är	  produktens	  potentiella	  utkomst.	  Självklart
är	  glädje	  en	  följd	  av	  detta.

• Det	  primära	  motivet	  borde	  rimligen	  vara	  finansiell	  vinning	  för	  företaget,
men	  även	  kännedom	  om	  produkten	  kan	  räknas	  in	  som	  ett	  motiv.	  Den
koppling	  som	  görs	  mellan	  idrottaren	  Ara	  Abrahamian	  skulle	  även	  kunna
bidra	  till	  en	  mer	  positiv	  och	  glad	  bild	  av	  Svenska	  Spel,	  vilket	  även	  det
skulle	  kunna	  ses	  som	  ett	  mål.

• Ett	  annat	  mål	  med	  kampanjen	  skulle	  kunna	  vara	  att	  påvisa	  att	  en	  vinst	  i
Triss	  är	  relaterat	  till	  tur	  och	  inte	  skicklighet.	  Motivet	  borde	  då	  även	  vara
att	  folk	  inte	  förstår	  varför	  de	  inte	  vinner.

• Genom	  att	  inkludera	  ”Spela	  lagom”	  i	  slutet	  av	  kampanjfilmen	  så	  kopplar
Svenska	  Spel	  produkten	  till	  ett	  lagom	  spelande.	  Utifrån	  detta	  skulle	  man
kunna	  säga	  att	  kampanjenfilmens	  mål	  även	  skulle	  kunna	  vara	  att	  påvisa
att	  de	  tar	  socialt	  ansvar.

Med	  vilka	  medel	  säljs	  produkten	  och	  varumärket?
• Den	  metaforiska	  berättelsen	  som	  spelas	  upp	  i	  reklamen	  refererar	  till
copyn	  vilket	  även	  ger	  copyn	  en	  större	  innebörd.	  Användningen	  av	  humor	  i
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denna	  metaforiska	  berättelse	  och	  i	  samband	  med	  copyn	  är	  även	  det	  ett
hjälpmedel	  till	  att	  få	  produkten	  såld.

• Att	  använda	  sig	  av	  ett	  känt	  språkrör,	  som	  i	  detta	  fall	  Ara	  Abrahamian	  är	  ett
annat	  sätt	  att	  få	  produkten	  såld.

• Med	  hjälp	  av	  copyn	  refererar	  man	  tillbaka	  till	  produkten	  Triss.	  Genom	  att
köpa	  produkten	  kan	  det	  plötsligt	  hända	  något,	  man	  kan	  vinna	  pengar.

• Exponeringen	  av	  produktnamnet	  hjälper	  mottagaren	  att	  koppla
kampanjfilmen	  och	  copyn	  till	  produkten.	  Produktnamnet	  är	  även
väsentligt	  då	  det	  utan	  detta	  skulle	  vara	  svårt	  för	  konsumenten	  att	  veta
vilken	  produkt	  avsändaren	  vill	  att	  de	  ska	  konsumera.	  Även	  Svenska	  Spels
vinnarsymbol	  exponeras	  tillsammans	  med	  produktnamnet,	  då	  dessa
tillsammans	  bildar	  Triss	  logotyp.	  Att	  Svenska	  Spels	  logotyp	  exponeras
hjälper	  då	  även	  till	  med	  att	  sälja	  in	  varumärket	  Svenska	  Spel.

På	  vilka	  sätt	  exponeras	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  i	  kampanjfilmen?
• Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  exponeras	  genom	  texten	  ”Spela	  Lagom”	  som
visas	  uppe	  i	  högra	  hörnet	  på	  den	  sista	  bildrutan.

4.3 Samtalsintervjuer	  och	  kvalitativ	  textanalys
4.3.1 CSR

SvS	  spelansvarspolicy	  är	  en	  del	  i	  företagets	  sociala	  ansvar	  och	  lyder	  som	  följer:
Vi	  ska	  aktivt	  verka	  för	  att	  minimera	  negativa	  sociala	  konsekvenser	  som	  kan
uppstå	  i	  samband	  med	  spelverksamhet.	  Denna	  strävan	  ges	  mycket	  hög	  prioritet
vid	  alla	  verksamhetspåverkande	  beslut	  och	  ska	  resultera	  i	  konkreta	  åtgärder
för	  ett	  stärkt	  spelansvar.

Ann-‐Sofie	  Olsson,	  CSR	  och	  Public	  Affairs	  Chef	  på	  SvS,	  menar	  att	  arbetet	  med
socialt	  ansvar	  är	  svårt.	  Hon	  beskriver	  samhällsansvaret	  som	  ett	  ansvar	  som
alla	  företag	  måste	  ta	  och	  att	  det	  största	  fokuset	  just	  nu	  ligger	  på	  det	  sociala
ansvaret	  och	  mer	  specifikt	  spelansvaret.	  ”…	  det	  som	  är	  vår	  viktigaste	  fråga,
baksidan	  på	  vår	  verksamhet,	  det	  är	  ju	  när	  folk	  får	  problem	  med	  spelet”,
beskriver	  Olsson,	  ”det	  handlar	  ju	  även	  om	  hur	  vi	  tjänar	  våra	  pengar”.	  Olsson
menar	  att	  man	  måste	  ställa	  sig	  frågan:	  ”hur	  tjänar	  vi	  våra	  pengar	  och	  vilken
negativ	  påverkan	  har	  vi	  på	  samhället?”	  För	  Svenska	  Spel	  handlar	  CSR-‐arbetet
mycket	  om	  spelansvar.	  Hon	  säger	  även	  att	  arbetet	  är	  lätt	  i	  den	  bemärkelsen	  att
företaget	  vet	  vad	  de	  ska	  göra,	  att	  det	  är	  inte	  särskilt	  svåra	  åtgärden.

Olsson	  menar	  att	  det	  som	  skiljer	  ansvarstagande	  spelbolag	  mot	  icke
ansvarstagande	  spelbolag	  är	  de	  svåra	  besluten	  som	  leder	  till	  att	  man	  faktiskt
minskar	  sina	  intäkter.	  ”Jag	  menar	  poker	  är	  poker	  och	  sportspel	  är	  sportspel,
det	  enda	  som	  egentligen	  är	  hur	  du	  visar	  det,	  tillgängligheten	  men	  också
återbetalningen”,	  förklarar	  hon.	  Till	  skillnad	  från	  de	  privata	  spelbolagen	  är
Svenska	  Spels	  återbetalning	  reglerad	  av	  riksdagen.	  Hon	  förklarar	  även	  att	  en
monopolsituation	  som	  deras	  inte	  skulle	  få	  existera	  om	  det	  inte	  var	  på	  grund	  av
den	  sociala	  hänsynen.	  Hållbarhetsredovisningen	  inleder	  med	  att	  beskriva	  att
Svenska	  Spels	  uppdrag	  från	  regeringen	  pekar	  med	  tydlighet	  på	  samhällsansvar
som	  det	  överordnade	  syftet	  med	  verksamheten	  och	  att	  de	  negativa	  sociala
effekter	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  spelverksamheten	  ska	  minimeras.
Redovisningen	  beskriver	  även	  att	  de	  kommersiella	  delarna	  i	  företagets
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övergripande	  mål	  har	  kompletterats	  med	  delar	  som	  betonar	  att	  spelansvaret
och	  spelsäkerheten	  tydligare	  ska	  integreras	  i	  verksamheten.

I	  riktlinjerna	  för	  marknadsföringen	  beskrivs	  Svenska	  Spels	  kanaliserings-‐
uppdrag.	  De	  ska	  kanalisera	  spelandet	  från	  oreglerade	  aktörer	  till	  en	  säker	  och
trovärdig	  miljö.	  Dokumentet	  beskriver	  att	  de	  utifrån	  detta	  därför	  behöver
informera	  om	  och	  marknadsföra	  sina	  produkter	  och	  tjänster.	  De	  beskriver
dock	  att	  det	  inom	  uppdraget	  finns	  ett	  utrymme	  för	  att	  tolka	  hur	  och	  i	  vilken
utsträckning	  sådan	  information	  kan	  ske.	  Olsson	  beskriver	  vidare	  Svenska	  Spels
arbete	  med	  att	  kanalisera	  spelandet	  på	  internet	  från	  de	  pokersiter	  som	  inte
har	  laglig	  rätt	  att	  existera,	  och	  menar	  att	  om	  man	  ska	  lyckas	  kanalisera
spelandet	  måste	  man	  kunna	  erbjuda	  en	  attraktiv	  produkt.

Det	  är	  inget	  svårt	  att	  ha	  ett	  spel	  som	  ingen	  får	  problem	  med,	  om	  det	  är
tillräckligt	  dåligt,	  eller	  om	  du	  ju	  inte	  vinner	  på	  det	  så	  vill	  ju	  ingen	  spela,
det	  är	  ju	  det	  som	  är	  de	  komplexa	  i	  den	  här	  världen.

Hon	  menar	  då	  att	  man	  måste	  ha	  attraktiva	  spel	  att	  erbjuda	  konsumenterna
samtidigt	  som	  spelet	  inte	  får	  skapa	  problem,	  även	  om	  det	  endast	  är	  runt	  två
procent	  av	  befolkningen	  som	  får	  problem	  med	  spel.

Miriam	  Nilsson,	  projektledare	  på	  Svenska	  Spel,	  beskriver	  Svenska	  Spels
övergripande	  mål	  som	  att	  ta	  mer	  marknadsandelar	  på	  den	  svenska
spelmarknaden.	  Dock	  understryker	  hon	  att	  de	  inte	  vill	  nå	  detta	  mål	  på
bekostnad	  av	  människor	  som	  har	  en	  osund	  relation	  till	  spel.	  Gruppen	  med
personer	  som	  befinner	  sig	  inom	  ett	  riskområde	  för	  att	  spela	  för	  mycket	  ska
alltså	  inte	  öka	  på	  bekostnad	  av	  företagets	  verksamhet.	  Nilsson	  menar	  att;

Vi	  vill	  ju	  ta	  marknadsandelar	  av	  …	  till	  exempel	  Unibet,	  Expekt	  och
Ladbrokes,	  vi	  vill	  ju	  hellre	  att	  de	  ska	  spela	  hos	  oss	  när	  det	  gäller	  att	  vi
kanske	  har	  liknande	  spelformer	  som	  till	  exempel	  poker	  eller	  sportspel.

I	  hållbarhetsrapporten	  beskrivs	  den	  etiska	  grundregel	  för	  socialt
ansvarstagande	  som	  kallas	  för	  det	  välinformerade	  valets	  princip.	  Denna	  princip
innebär	  att	  kunderna	  ha	  rätt	  till	  korrekt,	  lättillgänglig	  och	  lättbegriplig
information.	  Ett	  viktigt	  redskap	  i	  detta	  hänseende	  är	  SvS	  ”Spela	  lagom”-‐sajt
(spelalagom.se)	  som	  lanserades	  under	  2008	  och	  som	  ger	  kunden	  verktyg	  och
information	  för	  att	  kunna	  fatta	  välinformerade	  beslut	  om	  sitt	  spelande.
Svenska	  Spels	  sociala	  ansvarstagande	  har	  resulterat	  i	  ett	  antal	  aktioner.	  Till
exempel	  erbjuder	  Svenska	  Spel	  verktyg	  som	  spelarna	  har	  möjlighet	  att
använda	  i	  syfte	  att	  spela	  lagom,	  de	  sätter	  åldersgräns	  för	  spel	  som	  är	  särskilt
känsliga	  ur	  spelansvarssynpunkt,	  följer	  såväl	  branschens	  som	  egenupprättade
etiska	  riktlinjer	  för	  marknadsföring	  av	  spel	  samt	  motverkar	  minderårigt
spelande	  genom	  ansvarsfull	  marknadsföring,	  information	  och	  effektiva
ålderskontroller.	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  beskriver	  att	  man	  som	  spelare	  inom	  SvS
internetspelande	  måste	  sätta	  en	  budget	  för	  hur	  mycket	  man	  är	  villig	  att	  lägga
på	  sitt	  spelande,	  hur	  mycket	  tid	  man	  vill	  lägga	  och	  att	  man	  har	  möjlighet	  att
stänga	  av	  sig.	  Dessa	  åtgärder	  gör	  att	  Svenska	  Spel	  inte	  tjänar	  pengar	  i	  det	  korta
perspektivet,	  men	  blir	  i	  det	  långa	  perspektivet	  en	  del	  av	  affärsverksamheten.
Hon	  menar	  att	  företaget	  på	  detta	  sätt	  får	  kunder	  som	  är	  nöjda	  och	  sunda.
Olsson	  jämför	  detta	  med	  överdrivet	  drickande	  och	  menar	  då	  att	  det	  inte	  finns
någon	  restaurangägare	  som	  vill	  att	  det	  ska	  sitta	  personer	  i	  lokalen	  som	  är
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väldigt	  berusade,	  då	  dessa	  dricker	  upp	  sina	  pengar	  för	  snabbt	  och	  mår	  dåligt.
Olsson	  menar	  att	  SvS	  vill	  att	  deras	  kunder	  ska	  vara	  nöjda,	  då	  det	  ökar	  chansen
för	  att	  de	  ska	  komma	  tillbaka	  igen.	  Hon	  tillägger	  även	  att	  spelaren	  som	  har	  en
osund	  relation	  till	  spel	  förmodligen	  inte	  tycker	  om	  spelbolaget	  och	  att	  det
därför	  är	  långsiktigt	  och	  affärsmässigt	  klokt	  att	  hantera	  de	  här	  frågorna	  även
om	  man	  i	  ett	  kort	  perspektiv	  förlorar	  intäkter.

Det	  allra	  viktigaste	  sättet	  som	  Svenska	  spel	  kommunicera	  sitt	  CSR-‐arbete	  är,
enligt	  Ann-‐Sofie	  Olsson,	  genom	  deras	  hållbarhetsrapport.	  Denna	  rapport	  är
ganska	  direkt	  riktad	  mot	  intressenterna	  och	  innehåller	  en	  strukturerad
redovisning	  och	  redogörelse	  för	  de	  icke-‐finansiella	  frågorna.	  Inom	  denna
innefattas	  intressenternas	  förväntningar,	  risker,	  möjligheter,	  hur	  SvS
genomfört	  vissa	  aktiviteter	  och	  vilken	  effekt	  de	  har	  haft	  på	  samhället.	  Utöver
hållbarhetsrapporten	  så	  sker	  även	  mer	  kommersiell	  kommunikation	  som	  till
exempel	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen.	  SvS	  väljer	  även	  att	  kommunicera	  med
spelaren	  i	  spelet	  och	  även	  på	  casinon	  ska	  det	  finnas	  människor	  att	  prata	  med.
Ansvaret	  kommuniceras	  och	  tar	  alltså	  form	  i	  både	  spelmiljön,	  den
kommersiella	  kommunikationen	  och	  genom	  hållbarhetsrapporten.

Ann-‐Sofie	  Olsson	  beskriver	  faserna	  i	  den	  process	  som	  de	  jobbar	  utifrån	  där	  en
stor	  och	  viktig	  del	  är	  definieringsfasen.	  Svensk	  Spel	  gör	  ganska	  nogranna
intressentanalyser	  och	  dels	  så	  ser	  de	  att	  förväntningarna	  på	  företaget,	  när	  det
kommer	  till	  det	  sociala	  ansvaret,	  är	  väldigt	  höga.	  Detta	  oavsett	  vilken
intressent	  det	  gäller.	  Det	  handlar	  även	  om	  affärsetiska	  frågor	  som	  är	  kopplade
till	  den	  bransch	  som	  Svenska	  Spel	  verkar	  inom	  där	  det	  finns	  organiserad
brottslighet,	  illegala	  spel	  och	  pengartvätt.	  ”Om	  man	  rör	  sig	  i	  den	  här	  världen	  så
har	  våra	  intressenter	  väldigt	  höga	  förväntningar	  på	  att	  vi	  är	  tydliga	  och	  jobbar
med	  de	  här	  frågorna”,	  förklarar	  Olsson.	  Svenska	  Spels	  viktigaste	  intressenter
är,	  enligt	  Olsson,	  företagets	  ägare,	  alltså	  Sveriges	  riksdag	  och	  regering	  där
finansdepartementet	  är	  den	  förlängda	  armen.	  Olsson	  menar	  att	  Svenska	  Spel
först	  måste	  få	  ägarna	  att	  förstå	  det	  komplexa	  i	  deras	  uppdrag	  samtidigt	  som
ägarna	  måste	  vara	  tydliga	  i	  sin	  egenstyrning,	  vad	  det	  är	  Svenska	  Spel	  ska	  göra
och	  inte	  göra.	  ”Så	  att	  hela	  tiden	  ha	  ägaren	  med	  på	  spåret	  så	  att	  vi	  inte	  hamnar	  i
det	  som	  Vattenfall	  till	  exempel	  gjort	  under	  senare	  tid”,	  förtydligar	  hon.
Samtidigt	  är	  de	  myndigheter	  som	  fattar	  beslut	  om	  spellicenser	  och	  agerar
kontrollorgan	  en	  viktig	  intressent	  tillsammans	  med	  frivilliga	  grupper	  som
sysslar	  med	  spelberoendefrågor,	  till	  exempel	  riksförbundet	  för	  spelberoende.
Dessa	  är	  viktiga	  i	  den	  aspekt	  att	  de	  måste	  veta	  hur	  SvS	  arbetar	  och	  SvS	  måste
även	  ta	  hjälp	  av	  dessa	  för	  att	  förstå	  hur	  de	  ska	  agera	  på	  bästa	  sätt.	  Även	  i
hållbarhetsrapporten	  beskrivs	  arbetet	  med	  intressentanalyser.	  2005
påbörjades	  en	  interaktion	  med	  Svenska	  Spels	  intressenter	  utifrån	  ett	  CSR-‐
perspektiv.	  Detta	  var	  av	  vikt	  för	  Svenska	  Spel	  för	  att	  kunna	  öka	  sin
trovärdighet,	  sitt	  anseende	  bygga	  goda	  relationer	  till	  sina	  intressenter.	  I	  den
intressentanalys	  som	  Svenska	  Spel	  lät	  genomföra	  hösten	  2008	  framkom	  att
intressenterna	  var	  	  eniga	  om	  att	  förväntningarna	  är	  högt	  ställda	  på	  Svenska
Spel	  framför	  allt	  vad	  gäller	  samhällsansvar	  och	  affärsetiskt	  ansvar.

En	  annan	  viktig	  del	  i	  den	  process	  som	  SvS	  arbetar	  utifrån	  är	  utvärderingsfasen.
”Det	  är	  jättemycket	  analyser	  på	  alla	  kampanjer,	  och	  hur	  brandet	  uppfattas,	  och
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värderingar,	  barometrar,	  och	  så”,	  beskriver	  Ann-‐Sofie	  Olsson.	  Det	  som	  Svenska
Spels	  varumärke	  står	  för	  det	  handlar	  mycket	  om	  trygghet	  och	  svenskhet.
Olsson	  menar	  att	  kunderna	  inte	  tror	  att	  pengarna	  bara	  försvinner	  hos	  SvS	  eller
till	  exempel	  att	  kontokorten	  blir	  kapade.	  Hon	  menar	  att	  SvS	  har	  en	  hög
trovärdighet	  och	  konsumenterna	  tror	  inte	  att	  de	  blir	  lurade,	  att	  det	  är	  ett
fulbolag.	  Olsson	  tror	  även	  att	  avkastningen	  till	  idrotten	  bidrar	  till	  detta.

Arbetet	  med	  CSR	  är,	  enligt	  Olsson,	  svårt	  och	  mycket	  av	  denna	  svårighet
grundas	  i	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  tillväxt	  och	  ansvarstagande.
Hon	  menar	  att	  många	  spelansvarsåtgärder	  trots	  allt	  gör	  att	  det	  blir	  lägre
intäkter,	  till	  exempel	  de	  restriktioner	  för	  internetspelande	  som	  företaget	  har.
Olsson	  tror	  att	  det	  faktum	  att	  deras	  CSR-‐arbete	  inte	  anses	  vara	  perfekt	  kan
bero	  till	  viss	  del	  på	  det	  faktum	  att	  de	  även	  marknadsför	  spelprodukter.	  ”…	  vi
har	  ju	  också	  ett	  uppdrag	  som	  heter	  kanalisering;	  vi	  ska	  se	  till	  så	  att	  man	  inte
väljer	  illegalt	  spel.”	  Olsson	  tilläger	  även;	  ”Ibland	  kan	  man	  ju	  tänka;	  oj,	  nu	  hade
vi	  en	  ’Spela	  Lagom’-‐kampanj	  samtidigt	  som	  det	  var	  en	  väldigt	  tung	  Oddset-‐
kampanj”.

SvS	  CSR-‐chef	  menar	  att	  en	  del	  ser	  på	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  som
dubbelmoral	  och	  tycker	  att	  det	  inte	  både	  går	  att	  marknadsföra	  en	  produkt
samtidigt	  som	  man	  säger	  att	  man	  ska	  spela	  lagom.	  Hon	  menar	  även	  att	  synen
på	  dubbelmoral	  i	  SvS	  kommunikation	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  folks	  moraliska
inställning	  till	  spel.	  ”Spel	  handlar	  inte	  bara	  om	  ett	  problem	  när	  det	  gäller
ekonomi	  eller	  tid,	  utan	  det	  många	  tänker	  också	  i	  moraliska	  termer”,	  menar
Ann-‐Sofie	  Olsson.	  Jämfört	  med	  till	  exempel	  alkohol	  så	  är	  det	  sällan	  man	  tycker
att	  det	  är	  vinproducenternas	  fel	  att	  folk	  dricker	  för	  mycket,	  även	  om	  vinet
marknadskommuniceras.	  Hon	  menar	  att	  folk,	  när	  det	  gäller	  spel,	  dock	  tycker
att	  det	  är	  spelbolagens	  fel	  att	  spelare	  spelar	  för	  mycket	  och	  att	  detta	  kan	  ha	  att
göra	  med	  att	  det	  finns	  någon	  sorts	  moral	  inbyggd,	  att	  spel	  inte	  är	  riktigt	  fint
eller	  bra.	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  menar	  att	  detta	  är	  konstigt	  då	  Sverige	  har	  ett	  långt
större	  problem	  med	  alkohol	  än	  med	  spel.	  En	  nackdel	  som	  Olsson	  beskriver
med	  SvS	  arbete	  är	  att	  de	  pratar	  med	  väldigt	  många	  olika	  röster,	  just	  för	  att	  de
har	  så	  många	  produkter.	  Hon	  menar	  även	  att	  detta	  är	  en	  styrka	  då	  det	  gör	  att
företaget	  får	  en	  bredd	  och	  har	  spel	  som	  tilltalar	  väldigt	  många	  olika
människor.	  En	  utmaning	  som	  hon	  beskriver	  är	  att	  de	  brottas	  med	  att	  folk	  ska
få	  en	  bättre	  känsla	  av	  att	  alla	  de	  produkter	  som	  företaget	  har	  faktiskt	  ingår	  i	  en
familj.	  Sen	  några	  år	  tillbaka	  har	  de	  ändrat	  sina	  logotyper	  så	  att	  dessa	  produkter
har	  en	  ”Svenska	  Spel”-‐märkning.	  Olsson	  tillägger	  att	  alla	  som	  jobbar	  på
Svenska	  Spel	  har	  det	  här	  i	  ryggmärgen,	  och	  att	  det	  är	  ett	  ansvarstagande	  som
inte	  ligger	  ovanpå	  på	  allting	  annat.

Ann-‐Sofie	  Olsson	  beskriver	  att	  ett	  annat	  problem	  är	  att	  folk	  ofta	  blandar	  ihop
Svenska	  Spels	  verksamhet	  med	  den	  roll	  som	  staten	  har.	  Hon	  menar	  att	  folk
istället	  funderar	  över	  om	  svenska	  staten	  verkligen	  ska	  tjäna	  pengar	  på	  spel.
Olsson	  understryker	  dock	  att	  de	  jobbar	  på	  uppdrag	  av	  svenska	  staten	  och	  har
det	  väldigt	  tydligt	  för	  sig	  vad	  de	  ska	  göra;	  de	  ska	  driva	  en	  vinstgivande
verksamhet	  med	  socialt	  ansvar.	  Hon	  menar	  även	  att	  det	  också	  ofta	  finns	  en
moralisk	  frågeställning	  som	  ryms	  inom	  spel,	  att	  det	  är	  fint	  eller	  fult,	  att	  det	  är
bra	  eller	  inte	  bra.	  Olsson	  understryker	  att	  det	  inte	  är	  företaget	  som	  beslutar



37
10-02-

om	  det	  ska	  vara	  förbjudet	  eller	  inte.	  Synen	  på	  SvS	  blandas	  ofta	  ihop	  med	  	  syn
man	  har	  på	  staten	  och	  om	  de	  ska	  bedriva	  spelverksamhet	  eller	  inte.	  Hon
menar	  att	  den	  kritik	  som	  riktas	  mot	  deras	  sociala	  ansvarstagande	  ofta
egentligen	  syftar	  till	  faktorer	  som	  inte	  ryms	  inom	  företaget.

SvS	  uppdrag	  beskrivs	  av	  Olsson	  att	  vara	  att	  kommunicera	  spelen	  så	  att
konsumenterna	  vet	  att	  de	  finns	  och	  att	  få	  konsumenterna	  att	  komma	  till	  just
dem,	  samtidigt	  som	  det	  gäller	  att	  hålla	  tillbaka.	  Med	  att	  hålla	  igen	  syftar	  Olsson
till	  att	  SvS	  inte	  vill	  bedriva	  en	  för	  aggressiv	  marknadskommunikation.
”diskussionen	  för	  vi	  hela	  tiden,	  hur	  mycket	  ska	  vi	  hålla	  igen.	  För	  det	  är
egentligen	  inga	  problem	  att	  tjäna	  riktigt	  mycket	  pengar	  på	  spel”,	  förklarar	  hon.
Olsson	  menar	  istället	  att	  det	  handlar	  om	  att	  tjäna	  rätt	  pengar,	  och	  lagom
mycket	  pengar.	  Att	  kombinera	  kanaliseringsuppdraget	  med	  ansvarstagandet
anser	  hon	  alltså	  vara	  svårt.	  Det	  sociala	  ansvarstagandet	  och	  Svenska	  Spels
CSR-‐arbete	  är	  ett	  långsiktigt	  affärstänk	  .

Olsson	  berättar	  att	  det	  i	  Sverige	  finns	  ständiga	  diskussioner	  om	  vem	  som	  ska
ansvara	  för	  vård	  och	  behandling.	  Spelbolagens	  uppdrag	  är	  att	  bidra	  med
förebyggande	  information	  så	  att	  konsumenterna	  förstår	  riskerna	  med
spelandet.	  Själva	  behandlingen	  ska	  skötas	  av	  behandlingshemmen	  och	  inte	  av
spelbolagen.	  Hon	  säger	  även	  att	  spelsituationen	  går	  att	  jämföra	  med	  bil-‐
körande.	  Med	  säkerhetsbälten	  och	  andra	  skydd	  kan	  man	  skapa	  ett	  skalskydd
för	  bilen	  i	  syfte	  att	  kunna	  köra	  säkert,	  men	  det	  är	  ändå	  alltid	  upp	  till	  föraren
hur	  snabbt	  den	  kör.	  Det	  är	  samma	  sak	  inom	  SvS.	  Olsson	  menar	  att	  de	  faktiskt
vill	  att	  deras	  kunder	  ska	  spela	  klokt,	  att	  det	  inte	  vill	  ha	  pengar	  kunderna
avsätter	  när	  de	  egentligen	  inte	  har	  råd.

4.3.2 Spela	  Lagom
Från	  början	  var	  ”Spela	  lagom”	  inte	  en	  kampanj	  utan	  började	  med	  att	  Svenska
Spel	  märkte	  sina	  produkter	  med	  uppmaningen.	  Anledningen,	  enligt
kampanjens	  projektledare	  Miriam	  Nilsson,	  var	  att	  företaget	  inte	  ville	  riskera
att	  behöva	  ha	  varningstexter	  på	  sina	  produkter	  samt	  att	  de	  ville	  jobba	  med	  en
uppmaning	  som	  fick	  folk	  att	  tänka	  sig	  för	  innan	  de	  la	  för	  mycket	  pengar	  på
spel.	  Efter	  ett	  tag	  ville	  de	  dock	  fylla	  orden	  med	  ett	  innehåll	  och	  började	  arbeta
utifrån	  ”Spela	  Lagom”	  som	  en	  plattform	  för	  företagets	  sociala	  ansvar.	  Inom
konceptet	  valde	  de	  att	  plocka	  in	  olika	  delar	  av	  sitt	  spelansvar	  och	  utifrån
konceptet	  har	  tre	  kampanjer	  utvecklats.	  Miriam	  Nilsson	  beskriver	  att	  Svenska
Spel	  under	  många	  år	  jobbat	  med	  olika	  verktyg	  och	  begränsningar	  för	  spelandet
och	  att	  det	  var	  naturligt	  att	  de	  började	  kommunicera	  detta.	  Jan	  Lindforss	  från
byrån	  Garbergs	  beskriver	  uppdraget	  som	  att	  Svenska	  Spel	  ville	  berätta	  om
vilket	  ansvar	  de	  tar	  på	  marknaden.	  Vid	  den	  första	  aktiviteten	  så	  pratade	  man,
enligt	  Lindforss,	  om	  spelansvar	  rent	  generellt,	  hur	  mycket	  som	  är	  för	  mycket.
Han	  menar	  att	  arbetet	  utgått	  från	  den	  tesen	  att	  spelmissbruk	  och	  gränsen	  för
att	  hamna	  i	  ett	  spelmissbruk	  är	  väldigt	  individuell	  och	  att	  det	  handlar	  om	  att
själv	  sätta	  gränser.	  Svenska	  Spel	  fyller	  den	  funktionen	  att	  de	  försöker	  hjälpa
sina	  kunder	  att	  sätta	  de	  gränserna.	  Miriam	  Nilsson	  beskriver	  målet	  med
kampanjerna	  som	  följer:
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Det	  övergripande	  målet	  kan	  man	  säga	  är	  att	  stärka	  själva	  varumärket
Svenska	  Spels	  anseende,	  att	  man	  ska	  få	  en	  känsla	  som	  mottagare	  att
Svenska	  Spel	  verkligen	  jobbar	  med	  de	  här	  frågorna.

Samtidigt	  hade	  SvS	  ett	  antal	  underkriterier	  i	  målet	  som	  en	  positiv	  inställning
till	  Svenska	  Spel	  hos	  mottagaren	  och	  ökat	  gillande.	  Att	  folk	  ska	  känna	  att
företaget	  jobbar	  med	  ansvarsfrågan	  beskrivs	  dock	  det	  övergripande	  målet.	  Jan
Lindforss	  menar	  att	  andelen	  med	  spelproblem	  är	  så	  pass	  låg	  att	  folk	  sällan	  har
personer	  i	  sin	  bekantskapskrets	  med	  spelproblem	  och	  därför	  inte	  reflekterar
över	  frågan	  utifrån	  ett	  eget	  perspektiv.	  Han	  menar	  att	  Svenska	  Spel	  utifrån
delvis	  denna	  anledning	  villa	  väcka	  frågan,	  ”har	  du	  tänkt	  på	  det	  här	  över	  huvud
taget?”.	  Han	  säger	  även	  att	  målet	  med	  kampanjen	  indirekt	  var	  att	  förmedla	  att
SvS	  tänker	  på	  den	  frågan	  även	  när	  de	  producerar	  sina	  spel.

Lindforss	  menar	  att	  EU:s	  inblandning	  i	  hur	  den	  svenska	  spelregleringen	  ska	  se
ut	  och	  hur	  konkurrensreglerna	  fungera	  gör	  att	  det	  inte	  är	  solklart	  hur
regleringen	  kan	  se	  ut	  framöver.	  Han	  säger	  även	  att	  framför	  allt	  utvecklingen	  på
Internet	  driver	  fram	  att	  det	  är	  svårare	  att	  hålla	  nationella	  regleringar.	  Utifrån
detta	  menar	  han	  att	  Svenska	  Spels	  spelansvar	  är	  ett	  sätt	  att	  bygga	  en	  särart
också	  som	  varumärke	  i	  och	  med	  all	  ökande	  konkurrens.	  Om	  konkurrensen
ökar	  så	  är	  ansvarsfrågan	  en	  viktig	  fråga	  för	  Svenska	  Spel	  och	  att	  det	  är	  av
denna	  anledning	  de	  vill	  äga	  spelansvarsfrågan.

Lindforss	  beskriver	  att	  kampanjen	  i	  sig	  inte	  är	  en	  samhällskampanj	  som	  syftar
till	  att	  förändra	  något	  beteende.	  Han	  menar	  att	  det	  ”snarare	  [handlar]	  om	  att
informera	  och	  framför	  allt	  att	  få	  allmänheten	  att	  börja	  reflektera	  över	  det”.	  	  Att
företaget	  inte	  valt	  att	  genomföra	  en	  samhällskampanj	  med	  mål	  att	  förändra
beteenden	  är,	  enligt	  Nilsson,	  att	  de	  vill	  ha	  respekt	  för	  folks	  integritet	  och	  inte
säga	  åt	  dem	  hur	  mycket	  de	  får	  spela	  för.	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  ska	  istället
se	  till	  att	  folk	  börjar	  fundera	  över	  sitt	  beteende.	  Miriam	  Nilsson	  menar	  även	  att
det,	  utöver	  de	  verktyg	  som	  Svenska	  Spel	  erbjuder,	  är	  individens	  ansvar.

Miriam	  Nilsson	  beskriver	  målgruppen	  som	  alla	  deras	  spelare,	  utöver	  de	  som
inte	  är	  spelberoende	  med	  motivet	  att	  dessa	  behöver	  en	  annan	  typ	  av	  hjälp.
Hon	  menar	  att	  målgruppen	  är	  de	  som	  i	  dagsläget	  spelar	  men	  kanske	  skulle
behöva	  fundera	  lite	  över	  sitt	  spelande.	  ”…	  tänk	  efter	  en	  gång	  extra	  med	  hjärnan
och	  köp	  inte	  bara	  spel	  med	  hjärtat”,	  menar	  hon.	  Lindforss	  beskriver
målgruppen	  som	  väldigt	  bred	  av	  anledningen	  att	  SvS	  är	  ett	  väldigt	  brett
spelbolag.	  Detta	  betyder	  att	  de	  varumärkesmäter	  och	  effektmäter	  från
personer	  som	  är	  16	  år	  gamla	  hela	  vägen	  upp	  till	  70-‐åringar.	  Han	  menar	  att	  det
är	  mest	  intressant	  att	  se	  på	  yngre	  kunderna,	  de	  som	  kommit	  in	  lite	  senare	  i
marknaden.	  Detta	  då	  personer	  i	  50-‐	  60-‐års	  ålder	  kan	  ha	  en	  annan	  relation	  till
spelande	  och	  då	  dessa	  kanske	  inte	  ser	  de	  andra	  aktörerna	  på	  samma	  sätt	  som
de	  yngre	  personerna.	  Företagets	  ägare,	  det	  vill	  säga	  staten,	  samt	  övriga
samhällsintressenter	  och	  politiker	  är	  en	  sidomålgrupp	  till	  kampanjen	  då
Svenska	  Spel	  vill	  visa	  för	  dessa	  att	  de	  jobbar	  med	  frågan.

Lindforss	  tvekar	  på	  att	  kampanjformen	  som	  Svenska	  Spel	  använder	  sig	  av
hade	  fått	  en	  annan	  effekt	  om	  målgruppen	  varit	  snävare,	  mer	  homogen
målgrupp.	  Han	  menar	  att	  om	  de	  hade	  satt	  upp	  lite	  djupare	  mål,	  det	  vill	  säga	  om
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man	  hade	  velat	  driva	  fram	  beteendeförändringar	  som	  en	  målparameter,	  så
kanske	  målgruppen	  hade	  behövt	  smalnas	  av.	  ”Men	  som	  jag	  sa	  är	  det
fortfarande	  i	  de	  här	  frågorna	  ett	  uppbyggnadsskede	  där	  den	  huvudsakliga
uppgiften	  med	  kampanjen	  det	  är	  att	  få	  en	  bred	  uppfattning,	  eller	  väcka
frågeställningen	  till	  en	  så	  bred	  målgrupp	  som	  möjligt”,	  menar	  Lindforss.

Nilsson	  säger	  att	  valet	  av	  TV-‐mediet	  beror	  på	  ett	  antal	  faktorer.	  För	  det	  första
är	  det	  något	  man	  typiskt	  inte	  pratar	  om	  i	  denna	  kanal	  utan	  snarare	  i
informationsbroschyrer.	  De	  får	  även	  större	  emotionella	  värden,	  mediet	  för	  att
de	  kan	  prata	  om	  spelansvar	  på	  ett	  avdramatiserat,	  lättsammare	  och	  roligare
sätt	  vilket	  de	  tror	  leder	  till	  att	  mottagaren	  lättare	  tar	  åt	  sig	  av	  kampanjen.
Kampanjen	  består	  även	  av	  annonser	  i	  tidningar.	  Miriam	  Nilsson	  förklarar	  att:

…	  tv	  kanske	  står	  för	  det	  lite	  lätta	  budskpet	  och	  bredden,	  att	  skapa	  en
skön	  känsla.	  Printen	  står	  för	  att	  det	  går	  in	  i	  det	  lite	  mer	  logiska	  och
förklarar	  varför	  vi	  tycker	  såhär.

Lindforss	  menar	  att	  valet	  av	  TV	  berodde	  på	  att	  Svenska	  Spel	  ville	  nå	  ut	  brett
och	  då	  att	  TV	  kostnadseffektivt	  sett	  fortfarande	  är	  det	  bredaste	  massmediet.
Han	  beskriver	  att	  de	  även	  jobbar	  med	  internetannonsering	  och	  har	  jobbat	  med
printannonsering.	  Precis	  som	  Nilsson	  menar	  han	  att	  de	  i	  TV-‐filmerna	  arbetat
med	  att	  få	  ut	  budskapen	  på	  en	  emotionell	  grund	  snarare	  än	  en	  informativ
grund	  samtidigt	  som	  de	  i	  annonserna	  har	  mer	  text	  och	  informationssubstans.
Filmerna	  handlar	  ju	  mer	  om	  att	  försöka	  sälja	  in	  budskapet	  den	  känslomässiga
vägen,	  knyta	  an	  till	  känslor	  eller	  situationer	  där	  målgruppen	  kan	  känna	  igen
sig,	  antingen	  direkt	  eller	  indirekt.	  Frekvensen	  i	  vilken	  kampanjfilmerna	  visas
baseras	  på	  hur	  mycket	  de	  måste	  sändas	  för	  att	  få	  genomslagskraft.
Genomslagskraften	  i	  sig	  baseras	  på	  hur	  väl	  målgruppen	  sett	  och	  förstått
kampanjen	  samt	  även	  beroende	  på	  hur	  filmerna	  är	  utformade.	  ”…	  med	  hjälp	  av
mediebolagens	  system	  så	  delar	  man	  då	  ut	  så	  många	  spottar	  som	  gör	  att	  man
uppnå	  det	  här	  mötet”,	  beskriver	  Miriam	  Nilsson.

Ann-‐Sofie	  Ohlsson	  berättar	  om	  begreppet	  spela	  lagom	  och	  varför	  detta	  så	  väl
beskriver	  spelkonsumtionen.	  Hon	  menar	  att	  ”spela	  lagom”	  är	  olika	  för	  alla
människor;	  har	  man	  väldigt	  mycket	  pengar	  och	  inte	  mår	  dåligt	  av	  att	  spela	  kan
det	  inte	  ses	  som	  ett	  problem,	  men	  att	  man	  även	  kan	  må	  dåligt	  av	  att	  avsätta	  lite
pengar.	  Hon	  säger	  att	  det	  även	  handlar	  om	  tid,	  att	  till	  exempel	  tidsmässigt
försaka	  sin	  familj	  eller	  sitt	  jobb.	  Även	  om	  man	  spelar	  för	  väldigt	  lite	  pengar	  så
finns	  det	  en	  situation	  där	  det	  är	  osunt	  för	  att	  man	  hela	  tiden	  är	  upptagen	  med
spelandet.	  Hon	  menar	  att	  lagom	  är	  olika	  för	  alla	  människor,	  och	  att	  det	  är	  det
som	  Svenska	  Spel	  vill	  förmedla,	  att	  konsumenterna	  måste	  hitta	  sin	  egen	  gräns.
”…	  då	  hjälper	  vi	  dig	  att	  sätta	  gränserna,	  men	  det	  är	  du	  som	  bestämmer
gränserna”,	  menar	  Olsson.	  Av	  de	  tre	  kampanjer	  som	  Svenska	  Spel	  genomfört
under	  konceptet	  ”Spela	  Lagom”	  är	  det	  ingen	  som	  handlar	  om	  pengar.	  Miriam
Nilsson	  menar	  att	  anledningen	  till	  att	  detta	  gjorts	  är	  att	  pengar	  är	  det	  första
man	  tänker	  på	  ändå.	  ”att	  man	  spelar	  bort	  för	  mycket	  tid	  är	  ju	  egentligen	  det
första	  stadiet	  och	  nog	  så	  viktigt	  och	  därför	  kände	  vi	  att	  det	  är	  intressant	  att
lyfta	  det”,	  beskriver	  hon.	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  menar	  att	  SvS	  traditionellt	  alltid
pratar	  om	  att	  spela	  för	  mycket	  är	  att	  spela	  bort	  pengar.	  Men	  det	  finns	  även	  spel
som	  slutar	  illa	  för	  att	  man	  sitter	  hela	  tiden,	  och	  då	  spelar	  man	  bort	  pengar.	  ”…
sitter	  du	  en	  hel	  dag	  i	  baren	  så	  blir	  du	  väl	  full	  för	  att	  du	  dricker	  öl	  hela	  tiden.	  Det
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ger	  sig	  självt.”	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  Vegas	  spel	  på	  restauranger.	  I	  just	  den
kampanjfilmen	  som	  studien	  berör	  behandlas	  denna	  tidsfaktor.	  Lindforss
menar	  att	  hur	  länge	  man	  spelar	  är	  en	  sådan	  gräns	  man	  bör	  sätta	  då	  forskning
har	  visat	  att	  just	  tidsgränsen	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  gränserna	  man	  bör	  dra	  för
att	  undvika	  att	  fastna	  i	  någonting.	  Av	  just	  denna	  anledning	  valde	  Lindforss	  att	  i
kampanjfilmen	  fokusera	  på	  en	  kille	  som	  bevisligen	  då	  spelar	  över	  nätet.	  ”Just
det	  här	  att	  bli	  fångad,	  fångad	  framför	  datorn,	  är	  nog	  en	  situation	  som	  många
människor	  kan	  relatera	  till”,	  menar	  han.	  Det	  behöver	  inte	  handla	  om
pengamässigt	  spelande,	  det	  kan	  vara	  lätt	  att	  tappa	  bort	  tiden	  när	  man	  sitter
och	  håller	  på	  med	  grejer.	  Lindforss	  menar	  även	  att	  det	  hos	  en	  bredare
målgrupp	  finns	  en	  oro,	  om	  man	  ser	  sakligt	  på	  just	  internetspelandet,	  att	  fastna.
Vare	  sig	  det	  gäller	  ens	  egen	  del,	  ens	  släktingar,	  vänner	  eller	  barn.

Just	  användning	  av	  humor	  i	  kampanjfilmen,	  menar	  Miriam	  Nilsson,	  är	  valt	  då
ämnet	  är	  allvarligt	  och	  att	  skrämselpropaganda	  eller	  en	  för	  allvarlig	  dialog	  om
spelansvar	  snarare	  skulle	  kunna	  få	  mottagaren	  att	  inte	  ta	  till	  sig.	  Han	  menar	  att
man,	  om	  man	  blir	  för	  allvarsam	  eller	  domedagsaktig,	  riskerar	  att	  de	  som
verkligen	  skulle	  beröras	  istället	  slår	  ifrån	  sig	  det.	  ”Jag	  tror	  just	  att	  positiva
känslor	  alltid	  är	  lättare	  att	  relatera	  till,	  även	  om	  budskapet	  i	  botten	  är
allvarligt”,	  menar	  Lindforss.	  Han	  menar	  att	  de	  tror	  att	  det	  blir	  ett	  bättre
avtryck	  om	  man	  bjuder	  på	  ett	  garv.	  Lindforss	  menar	  att	  det	  är	  en	  rätt	  generell
kunskap	  eller	  insikt	  att	  humor	  fungerar	  bra	  på	  den	  svenska	  marknaden.
Miriam	  Nilsson	  berättar	  att	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  utvärderas	  regelbundet
genom	  ett	  så	  kallat	  trackingsystem.	  Detta	  går	  ut	  på	  att	  SvS	  marknadsanalys
genomför	  ett	  par	  tusen	  telefonintervjuer,	  veckovis,	  som	  inkluderar	  frågor	  om
kampanjen.	  Genom	  denna	  ställs	  frågor	  som;	  har	  du	  sett	  den,	  förstår	  du
budskapet,	  förstår	  du	  vem	  som	  var	  avsändare	  och	  vad	  tyckte	  du	  det	  väckte	  för
känslor.

4.3.3	   Triss
”Plötsligt	  händer	  det”-‐konceptet	  lanserades	  enligt	  Jonas	  Devallius,
produktansvarig	  för	  Triss,	  under	  år	  2001	  och	  genom	  koncept	  jobbar	  Svenska
Spel	  med	  att	  stärka	  varumärket	  Triss	  image	  och	  stärka	  gillandet	  för	  Triss.	  I	  test
och	  undersökningar	  har	  det	  visat	  sig	  att	  kampanjen	  fått	  väldigt	  bra	  obs-‐
värden,	  det	  vill	  säga	  att	  många	  har	  sett	  kampanjen,	  samt	  fått	  bra	  likeability.	  De
hade	  setts	  av	  cirka	  2/3	  av	  svenska	  folket.	  Devallius	  menar	  att	  Triss	  är	  ett
väldigt	  känt	  varumärke	  hos	  det	  svenska	  folket	  och	  har	  väldigt	  positiva	  värden
hos	  konsumenterna.	  Han	  tillägger	  att	  ”Plötsligt	  händer	  det”	  är	  väldigt	  känt	  och
etablerat	  samt	  att	  57	  procent	  av	  det	  svenska	  folket	  kopplar	  ”Plötsligt	  händer
det”	  direkt	  till	  Triss.	  En,	  enligt	  Devallius,	  ganska	  hög	  siffra.	  Lars	  Ragnå	  tillägger
att	  det	  varumärket	  Triss	  står	  för	  är	  spänning	  och	  vardagsöverraskningar.

Triss	  är	  ett	  varumärke	  inom	  Svenska	  Spel.	  Lars	  Ragnå,	  Grands	  VD,	  beskriver
att	  Svenska	  Spel	  har	  den	  uppdelningen	  av	  kommunikationen	  där	  det	  är
Svenska	  Spel	  som	  varumärke	  som	  står	  för	  en	  viss	  del	  av	  kommunikationen
medan	  de	  olika	  produkterna	  står	  för	  en	  annan	  del.	  För	  några	  år	  sen	  var
vinnarsymbolen	  inte	  en	  del	  av	  de	  enskilda	  spellogotyperna	  men	  för	  att	  få	  en
tydlig	  koppling	  mellan	  produktkommunikationen	  och	  SvS	  som	  varumärke
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lades	  vinnarsymbolen	  in	  i	  alla	  spellogotyper	  och	  ersatte	  fyrklövern	  i
Trisslogotypen.

Svenska	  Spels	  riktlinjer	  för	  marknadsföring	  säger	  följande:	  ”Det	  ingår	  i	  vårt
uppdrag	  att	  kanalisera	  spelandet	  från	  oreglerade	  aktörer	  till	  en	  säker	  och
trovärdig	  miljö.	  Vi	  behöver	  därför	  informera	  om	  och	  marknadsföra	  våra
produkter	  och	  tjänster.”	  Det	  beskrivs	  även	  att	  det	  i	  det	  enskilda	  fallet	  inom
kanaliseringsuppdraget	  finns	  ett	  utrymme	  för	  att	  tolka	  i	  vilken	  utsträckning
och	  hur	  denna	  information	  kan	  ske.	  Ett	  antal	  kriterier	  för	  sådana	  bedömningar
är:	  spelform,	  distributionskanal,	  behov	  av	  kanalisering	  och	  spelansvars-‐
verktyg.	  Det	  beskrivs	  även	  att;	  ”…	  Svenska	  Spels	  marknadsföring	  kan	  således	  i
vissa	  sammanhang	  leda	  till	  ökat	  spelande.	  Däremot	  ska	  marknadsföring	  inte
ske	  på	  bekostnad	  av	  ökad	  andel	  spelberoende”.

Devallius	  beskriver	  målet	  med	  kampanjfilmen	  som	  att	  stärka	  ”Plötsligt	  händer
det”	  ytterligare	  och	  öka	  gillandet	  för	  Triss,	  samt	  förbättra	  varumärkets	  image.
Han	  beskriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  Triss	  är	  överraskande	  och	  oväntat,	  på	  ett
positivt	  sätt.	  Lars	  Ragnå	  från	  Grand	  beskriver	  att	  kampanjen,	  och	  alla	  andra
kampanjer	  som	  byrån	  var	  involverade	  i	  för	  Triss,	  har	  en	  tvådelad	  funktion.
Dels	  att	  långsiktigt	  bygga	  en	  känsla	  för	  varumärket	  samtidigt	  som	  att	  de	  mer
kortsiktigt	  skulle	  sälja	  produkten	  i	  den	  enskilda	  kampanjen.

Jonas	  Devallius	  uppfattar	  det	  inte	  som	  någon	  svårighet	  att	  jobba	  på	  Svenska
Spel	  utifrån	  deras	  sociala	  ansvar	  av	  den	  anledningen	  att	  Triss	  är	  en	  lågrisk-‐
produkt.	  Endast	  fem	  procent	  av	  Trissförsäljningen	  sker	  över	  nätet	  så	  det	  är	  en
lågriskprodukt	  till	  95	  procent.	  Svenska	  Spels	  reklaminsatser	  får	  dock	  aldrig,
enligt	  deras	  riktlinjer	  för	  marknadsföring,	  hävda	  att	  det	  finns	  produkter	  som
är	  mindre	  farliga	  än	  andra	  ur	  spelberoendesynpunkt.	  I	  dokumentet	  beskrivs
vad	  som	  gör	  att	  ett	  spel	  kan	  klassificeras	  som	  riskprodukt.	  ”Vissa	  spel
innehåller	  kombinationer	  av	  olika	  drivkrafter	  som	  gör	  att	  de	  ur	  ett
spelberoendeperspektiv	  är	  mer	  riskabla	  än	  andra.”	  Det	  understryks	  dock	  att
samma	  spel	  kan	  bete	  sig	  olika	  beroende	  på	  var,	  när	  och	  hur	  de	  distribueras,
vilket	  förklarar	  varför	  Triss	  endast	  är	  lågriskprodukt	  till	  95	  procent.	  Faktorer
som	  påverkar	  klassificeringen	  är	  snabbhet,	  upplevd	  påverkan,	  återbetalnings-‐
procent,	  skicklighet,	  tillgänglighet	  och	  faktisk	  i	  Sverige	  uppmätt	  andel
problemspelare.

Devallius	  beskriver	  att	  Svenska	  Spel	  i	  sin	  kommunikation	  jobbar	  med	  att	  göra
bedömningar	  på	  om	  de	  kommunicerar	  på	  rätt	  sätt,	  utifrån	  sitt	  ansvars-‐
tagande.	  Han	  pekar	  även	  på	  att	  SvS	  själva	  har	  satt	  upp	  väldigt	  ansvarstagande
riktlinjer	  för	  sin	  marknadsföring	  som	  rör	  sig	  utöver	  det	  som	  ryms	  inom
marknadsföringslagen.	  Han	  beskriver	  även	  att	  Triss,	  i	  samband	  med
framtagandet	  av	  varje	  kampanj	  eller	  aktivitet,	  har	  ett	  nära	  samarbete	  med
juridikavdelningen	  och	  även	  CSR-‐chefen	  Ann-‐Sofie	  Olsson.	  Det	  fungerar,	  enligt
Jonas	  Devallius,	  som	  en	  check	  inför	  varje	  kampanj.	  Både	  Svenska	  Spel	  och
deras	  reklambyrå	  är	  väl	  insatta	  i	  de	  riktlinjerna.	  I	  dokumentet	  som	  innefattar
dessa	  riktlinjer	  beskrivs	  det	  att;

Varje	  individ	  som	  producerar	  någon	  form	  av	  marknadsföring	  har	  ansvar
för	  att	  riktlinjerna	  följs.	  Varje	  marknadsföringsaktivitet	  skall	  stämmas	  av
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med	  juridik	  i	  god	  tid	  innan	  produktion.	  Frågeställningar	  rörande
spelansvar	  till	  chefen	  för	  sektion	  samhälle	  [CSR].

Jonas	  Devallius	  beskriver	  att	  de	  inte	  har	  sett	  någon	  konflikt	  mellan	  deras
kampanj	  för	  Triss	  och	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen	  utan	  tycker	  istället	  att	  dessa
samverkar	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  de,	  samtidigt	  som	  de
kommunicerar	  Triss,	  är	  tydliga	  med	  att	  påminna	  konsumenterna	  om	  att	  spela
lagom.

Lars	  Ragnå,	  projektledaren	  på	  Grand,	  menar	  att	  bakgrunden	  till	  ”Spela
Lagom”-‐kampanjen	  är	  att	  SvS	  ska	  få	  behålla	  spelmonopolet	  som	  det	  är
strukturerat	  idag.	  Han	  säger	  att	  de	  ville	  tydliggöra	  sitt	  spelansvar	  och	  de
skapade	  därför	  denna	  kampanj.	  Ragnå	  säger	  även	  att	  det,	  senare	  i	  kampanjen,
var	  någon	  som	  kom	  på	  att	  de	  skulle	  införa	  ett	  grafiskt	  element	  i	  den	  enskilda
produktkommunikationen	  också.	  ”Så	  att	  det	  syns	  ju	  i	  spelkommunikationen
egentligen	  enbart	  som	  den	  här	  lilla	  symbolen	  uppe	  i	  hörnet”,	  säger	  Lars	  Ragnå.
I	  dokumentet	  över	  riktlinjer	  för	  marknadsföring	  beskrivs	  det	  att	  all
marknadsföring	  skall	  inkludera	  Spela	  Lagom-‐loggan.

Lars	  Ragnå	  menar	  att	  Svenska	  Spel	  har	  fått	  en	  hel	  del	  kritik	  för	  att	  de	  ägnar	  sig
åt	  dubbelmoral	  i	  och	  med	  sin	  kommunikation.	  Han	  menar	  även	  att	  de
diskussioner	  som	  byrån	  har	  haft	  med	  Svenska	  Spel	  	  egentligen	  inte	  kommit	  att
handla	  	  speciellt	  mycket	  om	  att	  få	  människor	  att	  spela	  lagom	  utan	  menar	  att
deras	  uppdrag	  alltid	  varit	  att	  få	  människor	  att	  välja	  att	  spela	  på	  Triss	  för	  sina
spelpengar.	  Han	  understryker	  dock	  att	  det	  samtidigt	  alltid	  någonstans	  i
idégenereringsprocessen	  och	  i	  genomgången	  fanns	  i	  baktanken;	  ”kan	  vi	  säga
det	  här	  eller	  skapar	  det	  för	  mycket	  konflikt.”	  ”Är	  vi	  för	  påträngande	  eller	  för
krängiga	  för	  att	  det	  ska	  fungera	  ihop	  med	  den	  här	  ’Spela	  Lagom’-‐logotypen
uppe	  i	  hörnet?”,	  förklarar	  Ragnå.	  Han	  menar	  att	  det	  handlade	  mer	  om	  en
känsla,	  vad	  som	  funkar	  ihop	  och	  vad	  som	  känns	  fel.	  Miriam	  Nilsson	  anser	  att
varumärken	  som	  till	  exempel	  Triss	  inte	  ska	  kommunicera	  lagom	  spelande	  då
det	  inte	  är	  deras	  uppgift.	  ”…	  det	  är	  inte	  så	  att	  Triss	  ska	  göra	  en	  spelansvars-‐
kampanj”	  säger	  Nilsson	  och	  menar	  snarare	  att	  fokus	  borde	  ligga	  på	  att
tydligare	  knyta	  ihop	  varumärkena	  i	  familjen.

Ragnå	  menar	  även	  att	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvar	  är	  tydligt	  hos	  CSR-‐chefen
då	  hon	  ansvarar	  för	  den	  delen,	  men	  att	  hon	  inte	  har	  något	  ansvar	  för
spelkommunikationsdelen.	  ”Där	  sitter	  det	  ju	  istället	  personer	  som	  bedöms	  på
hur	  väl	  deras	  spel	  utvecklar	  sig	  ekonomiskt	  och	  hur	  mycket	  de	  omsätter”,
menar	  Lars	  Ragnå	  och	  menar	  att	  SvS	  själva	  lite	  grann	  har	  byggt	  in	  den	  här
konflikten	  i	  sin	  organisation.	  Ragnå	  tillägger	  att;	  ”Bygger	  man	  organisationer
på	  det	  viset,	  nu	  säger	  jag	  inte	  att	  det	  är	  så,	  men	  det	  finns	  en	  risk	  för	  att	  man
också	  bygger	  in	  att	  de	  som	  jobbar	  med	  de	  enskilda	  spelen	  säger;	  ja	  men	  det	  där
skiter	  väl	  jag	  i,	  därför	  att	  det	  är	  inte	  mitt	  ansvar,	  mitt	  ansvar	  är	  att	  promota
Lotto	  och	  få	  människor	  att	  spela.	  Och	  sen	  är	  det	  en	  annan	  del	  av	  min
organisation	  som	  jobbar	  med	  vårt	  sociala	  ansvarstagande	  och	  vårt
spelansvar.”	  Han	  menar	  även	  att	  de	  främsta	  konkurrenterna	  till	  spelande	  på
Lotto	  inte	  är	  det	  faktum	  att	  konsumenten	  lägger	  sina	  pengar	  någon	  annan
stans	  utan	  att	  det	  är	  de	  spelen	  som	  är	  bröder	  och	  systrar	  inom	  samma
koncern.	  ”Dom	  fightas	  ju	  inbördes	  rätt	  mycket	  om	  kundernas	  spelplånbok.”
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Lars	  Ragnå	  beskriver	  målgruppen	  för	  Triss	  som	  extremt	  bred.	  ”…	  när	  det	  gäller
medieplanering	  och	  i	  en	  massa	  olika	  praktiska	  sammanhang	  så	  blir	  ju
målgruppen	  egentligen	  alla	  vuxna	  svenskar.”	  Jonas	  Devallius	  menar	  att	  ”…
Triss,	  och	  vår	  kommunikation	  vänder	  ju	  sig	  till	  alla,	  eller	  hela	  svenska	  folket
och	  alla	  över	  18	  år	  då	  förstås.”	  Primärt	  ville	  de	  att	  just	  den	  här	  filmen	  allt
skulle	  gå	  hem	  i	  målgruppen	  30	  till	  49	  år.	  Viktigt	  att	  understryka	  är	  att	  Svenska
Spel	  utifrån	  sina	  riktlinjer	  inte	  får	  selektivt	  rikta	  sin	  reklam	  mot	  sårbara	  och
särskilt	  utsatta	  grupper	  i	  samhället.	  En	  av	  de	  saker	  som	  Svenska	  Spel
diskuterat	  med	  byrån	  är	  att	  försöka	  komma	  ner	  i	  de	  yngre	  åldrarna	  då	  de	  ser
att	  det	  bland	  lojala	  kunder	  finns	  en	  övervikt	  av	  personer	  som	  är	  över	  50	  år.
Detta	  beskriver	  Lars	  Ragnå	  som	  en	  väldigt	  känslig	  balansgång	  för	  Svenska	  Spel
då	  de	  inte	  vill	  uppfattas	  som	  att	  de	  riktar	  sin	  marknadsföring	  mot	  de	  som
egentligen	  inte	  alls	  ska	  spela.	  Han	  säger	  även	  att	  det	  finns	  diverse	  olika	  regler
för	  det,	  som	  att	  till	  exempel	  ingen	  som	  är	  under	  25	  år	  får	  synas	  i	  en	  reklamfilm.
Denna	  regel	  tas	  även	  upp	  i	  Svenska	  Spels	  riktlinjer	  för	  marknadsföring;
”Ungdomar	  som	  förefaller	  vara	  under	  25	  år	  [får	  inte]	  	  återges	  som	  spelande
eller	  användas	  i	  en	  framträdande	  roll	  i	  samband	  med	  reklam	  som	  syftar	  till	  att
sälja	  spel”.

Devallius	  beskriver	  att	  Triss	  i	  stort	  sett	  jobbar	  med	  TV-‐mediet	  i	  alla	  sina
kampanjer.	  Han	  säger	  även	  att	  Triss	  har	  nya	  kampanjfilmer	  i	  princip	  varannan
månad	  där	  vissa	  kampanjfilmer	  är	  rena	  produktfilmer	  där	  de	  fokuserar	  på
nuvarande	  erbjudanden.	  Devallius	  menar	  att	  de	  väljer	  det	  mediet	  med	  tanke
på	  att	  Triss	  har	  4,3	  miljoner	  unika	  konsumenter	  varje	  år	  och	  att	  TV	  då	  är	  det
breda	  mediet	  med	  bra	  räckvidd	  och	  bra	  genomslag	  för	  denna	  målgrupp.	  Lars
Ragnå	  menar	  att	  TV	  är	  ett	  medium	  som	  är	  extremt	  brett	  och	  att	  de	  genom
detta	  medium	  kan	  nå	  brett	  inom	  svenska	  folket.	  Vilket	  då	  bör	  passa	  bra	  för	  ett
varumärke	  som	  Triss,	  med	  en	  sådan	  extremt	  bred	  målgrupp.	  Han	  tillägger	  att
de	  genom	  TV	  även	  kan	  nå	  väldigt	  många	  under	  en	  väldigt	  kort	  tid.	  	  Ann-‐Sofie
Olsson	  säger	  att	  kampanjer	  från	  Triss	  ligger	  ute	  och	  kommuniceras	  året	  om
och	  att	  detta	  leder	  till	  att	  de	  uppfattas	  som	  väldigt	  tunga	  på	  spel-‐
kommunikationen,	  vilket	  hon	  säger	  att	  de	  även	  är.	  ”Och	  vad	  är	  det	  då	  vi	  inte
ska	  kommunicera,	  då	  får	  vi	  ju	  mindre	  marknadsandelar	  där”,	  menar	  Olsson.
Detta	  kan	  samtidigt	  knytas	  an	  till	  det	  som	  i	  de	  studerade	  dokumenten	  beskrivs
som	  Svenska	  Spels	  kanaliseringsuppdrag	  och	  deras	  etiska	  grundregel	  för
socialt	  ansvarstagande,	  ”det	  välinformerade	  valets	  princip”.	  Devallius	  tillägger
även	  att	  Triss	  även	  har	  väldigt	  mycket	  produktkommunikation	  i	  övrigt	  i	  butik.

Om	  man	  ser	  till	  budskapet	  så	  menar	  Devallius	  att	  ”Plötsligt	  händer	  det”
handlar	  om	  att	  det	  kan	  hända	  vem	  som	  helst	  och	  när	  som	  helst.	  Han	  menar
dock	  att	  det	  inte	  är	  så	  att	  de	  har	  visat	  att	  det	  händer	  varje	  dag	  och	  jätteofta.
Devallius	  anser	  även	  att	  deras	  kampanjfilm	  inte	  direkt	  överdriver
vinstchanserna,	  utan	  snarare	  tvärt	  om.	  I	  arbetet	  menar	  Devallius	  att	  det	  var
viktigt	  att	  skapa	  en	  film	  med	  hög	  igenkänning	  där	  folk	  ska	  känna	  igen	  sig	  i
situationen,	  samt	  att	  de	  i	  denna	  kampanj	  ville	  ha	  mer	  inslag	  av	  humor.	  Ragnå
menar	  att	  humor	  är	  ett	  vanligt	  knep	  inom	  kommunikation	  och	  fungerar
avväpnande	  samt	  får	  mottagaren	  av	  kommunikationen	  på	  ett	  bra	  humör.	  Han
menar	  även	  att	  ett	  bra	  humör	  gör	  det	  mer	  sannolikt	  att	  man	  släpper	  in	  någon
som	  vill	  säga	  någonting	  eller	  sälja	  någonting.”…	  om	  vi	  tar	  deras	  tidiga	  anspråk
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så	  känns	  det	  ju	  sympatiskt	  att	  också	  bjuda	  på	  någonting	  om	  det	  så	  är	  ett	  litet
leende”	  menar	  Lars	  Ragnå	  som	  också	  menar	  att	  detta	  är	  en	  väldigt	  viktig
anledning	  till	  att	  folk	  jobbar	  med	  humor	  i	  reklam.

Att	  Triss	  använt	  sig	  av	  Ara	  Abrahamian	  är,	  enligt	  Jonas	  Devallius,	  för	  att	  få	  till
ytterligare	  en	  överraskning.	  Att	  det	  blev	  just	  Ara	  Abrahamian	  säger	  han	  bero
på	  att	  de	  vet	  eller	  upplever	  att	  det	  svenska	  folket	  upplever	  Ara	  Abrahamian
som	  en	  sympatisk	  och	  positiv	  person	  och	  att	  Abrahamian	  står	  för	  bra	  värden
och	  även	  har	  en	  nära	  koppling	  till	  idrotten.	  Att	  understryka	  är	  dock	  att	  Ara
Abrahamian	  endast	  representerar	  Svenska	  Spel	  i	  detta	  sammanhang,	  i	  denna
kampanjfilm,	  och	  inte	  i	  andra	  sammanhang.	  Ragnå	  menar	  även	  han	  att
användningen	  av	  Ara	  Abrahamian	  gjordes	  för	  att	  det	  skulle	  bli	  ännu	  mer
överraskande,	  just	  då	  det	  är	  oväntat	  att	  han	  dyker	  upp	  i	  situationen.	  Lars
Ragnå	  upplever	  även	  att	  Abrahamian	  är	  en	  person	  som	  fungerar	  bra	  ihop	  med
varumärket,	  han	  är	  populär	  i	  breda	  lager	  och	  är	  väldigt	  igenkänd.	  Det	  faktum
att	  Abrahamian	  i	  kampanjfilmen	  är	  klädd	  i	  rött	  och	  vitt	  är	  enligt	  Devallius	  en
ren	  slump.	  Ragnå	  menar	  att	  tanken	  med	  att	  han	  är	  röd	  och	  vit	  var	  för	  att	  han
skulle	  påminna	  om	  kvinnan	  i	  den	  första	  kampanjfilmen.	  Han	  menar	  även	  att
klädseln	  fungerar	  bra	  kontrastmässigt	  mot	  den	  kulörmässigt	  ganska
nedtonade	  kontorsmiljön.	  Rent	  budskapsmässigt	  understryker	  Lars	  Ragnå	  att
det	  faktum	  att	  spel	  handlar	  om	  tur	  och	  att	  inte	  skapa	  känslan	  av	  att	  spel
handlar	  om	  skicklighet	  är	  en	  generell	  fråga	  som	  är	  viktig	  för	  Svenska	  Spel.	  I
Svenska	  Spels	  riktlinjer	  finns	  det	  även	  beskrivet	  att;	  ”Reklam	  får	  inte	  hävda	  att
utfallet	  av	  själva	  dragningen	  i	  turspel	  beror	  på	  något	  annat	  än	  slumpen”.	  Samt
att	  ”…	  vi	  ska	  inte	  ge	  intryck	  av	  att	  en	  spelare	  genom	  statistik,	  kunskap	  eller
speciella	  turnummer	  kan	  påverka	  utfallet	  i	  ett	  turspel”.	  Reklam	  får	  inte	  heller
innehålla	  felaktiga	  uppgifter	  vad	  gäller	  möjligheterna	  till	  vinst.

4.4	   Fokusgrupper
4.4.1 Triss

Det	  finns	  en	  stor	  skiljaktighet	  i	  hur	  analysenheterna	  uppfattar
kommunikationen	  samt	  en	  rad	  faktorer	  och	  aspekter	  som	  påverkar	  deras
uppfattningar.	  Ett	  antal	  av	  analysenheterna	  ser	  inte	  Svenska	  Spels
marknadskommunikation	  som	  något	  konstigt.	  De	  menar	  att	  alla	  företag	  har
olika	  sätt	  att	  sälja	  sina	  produkter	  och	  tjäna	  sina	  pengar	  och	  att	  möjligheten	  att
uppmuntra	  till	  konsumering	  av	  sina	  produkter	  inte	  borde	  vara	  annorlunda	  för
Svenska	  Spel.	  ”Det	  gör	  ju	  all	  typ	  av	  reklam,	  varför	  skulle	  inte	  Svenska	  Spel	  få
göra	  det”,	  uttrycker	  en	  deltagare.	  Dock	  riktar	  ett	  flertal	  av	  respondenterna
kritik	  mot	  det	  faktum	  att	  det	  inte	  finns	  något	  produktmässigt	  ansvar	  i	  den
bemärkelsen	  att	  Triss	  inte	  har	  någon	  åldersgräns.	  Flera	  menar	  även	  att
reklamen	  uppmuntrar	  till	  ett	  spelberoende.	  En	  deltagare	  menar	  att	  det	  är	  ”bra
att	  de	  varnar	  för	  att	  man	  ska	  spela	  lagom	  i	  reklamerna”,	  men	  att	  det	  ”kanske
dock	  inte	  hjälper	  med	  en	  liten	  skylt	  i	  hörnet”.	  En	  annan	  följer	  upp	  med	  att
Svenska	  Spel	  i	  sin	  reklam	  ”borde	  ta	  sitt	  ansvar,	  att	  de	  ser	  till	  att	  människor	  inte
hamnar	  i	  ett	  beroende,	  att	  de	  inte	  uppmuntrar	  till	  att	  man	  ska	  spela”.

Flera	  av	  deltagarna	  uppfattar	  reklamen	  som	  att	  Svenska	  Spel	  är	  en	  lösning	  på
ett	  problem.	  En	  av	  deltagarna	  säger,	  ”om	  man	  inte	  trivs	  i	  sin	  närvaro,	  så	  kan
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man	  spela	  Triss	  och	  komma	  bort	  från	  den”.	  Ett	  antal	  av	  deltagarna	  har	  svårt
för	  att	  förstå	  sambandet	  mellan	  den	  metaforiska	  berättelsen	  som	  spelas	  upp	  i
reklamen	  och	  produkten	  Triss,	  dessa	  menar	  att	  man	  verkligen	  måste	  tänka
efter	  för	  att	  förstå.	  En	  deltagare	  uttrycker	  ”man	  tänker	  aldrig	  på	  att	  det	  är	  Triss
som	  de	  gör	  reklam	  för”	  och	  ”	  hade	  det	  inte	  stått	  Triss	  så	  hade	  man	  inte	  fattat
vad	  det	  var	  reklam	  för”.	  Det	  finns	  dock	  även	  ett	  antal	  som	  uppskattar	  den
metaforiska	  berättelsen	  och	  menar	  att	  ”man	  kan	  känna	  igen	  sig,	  att	  det	  är	  ett
vardagligt	  problem	  och	  sen	  så	  plösligt	  händer	  det”.	  Dessa	  tycker	  även	  att	  Triss
reklamer	  är	  roliga	  och	  att	  detta	  är	  bra	  då	  det	  finns	  så	  mycket	  tråkig	  reklam.

4.4.2	   Spela	  Lagom
Åsikterna	  om	  och	  uppfattningarna	  av	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjfilmen	  skiljer	  sig
mycket	  mellan	  de	  olika	  deltagarna.	  Vissa	  menar	  att	  det	  är	  väldigt	  bra	  att	  ”Spela
Lagom”	  finns.	  Dessa	  tycker	  att	  det	  är	  positivt	  att	  SvS	  visar	  att	  de	  försöker	  ta
ansvar	  och	  att	  de	  inte	  vill	  att	  folk	  ska	  bli	  beroende	  av	  spel.	  ”De	  vill	  att	  man	  ska
spela	  på	  ett	  rimligt	  sätt,	  att	  det	  inte	  ska	  gå	  över	  styr	  men	  ändå	  så	  att	  man	  ska
lägga	  ner	  en	  viss	  del	  av	  sin	  ekonomi	  på	  spel”,	  säger	  en	  deltagare.	  ”De	  vill	  inte
att	  det	  bara	  är	  en	  person	  som	  ska	  spela	  asmycket	  utan	  att	  många	  personer	  ska
sitta	  och	  spela	  lagom	  mycket”,	  tillägger	  en	  annan.	  Ett	  antal	  av	  deltagarna
argumenterar	  för	  det	  faktum	  att	  det	  är	  bättre	  om	  alla	  spelar	  lagom	  hela	  sitt	  liv
istället	  för	  att	  spela	  för	  mycket	  i	  några	  år	  och	  sen	  inte	  kunna	  spela.	  De	  menar
alltså	  att	  kampanjen	  är	  ett	  långsiktigt	  strategiskt	  drag	  av	  Svenska	  Spel	  för	  att
kunna	  tjäna	  mer	  pengar	  över	  sikt.	  ”Det	  är	  ju	  för	  att	  de	  ska	  tjäna	  mer	  pengar”,
säger	  en	  deltagare.	  Andra	  menar	  att	  de	  egentligen	  inte	  alls	  vill	  att	  folk	  ska
spela	  lagom	  utan	  vill	  att	  alla	  ska	  spela	  massor,	  då	  detta	  ger	  mest	  intäkt.	  Vissa
menar	  även	  att	  det	  ansvar	  som	  de	  försöker	  ta	  bara	  genom	  kampanjen
egentligen	  inte	  tas	  och	  att	  de	  bara	  försöker	  framställa	  sig	  som	  ansvarsfulla.
”Det	  är	  bra	  för	  deras	  image”,	  menar	  en	  deltagare.	  Det	  finns	  även	  ett	  antal
deltagare	  som	  menar	  att	  detta	  endast	  är	  ett	  sätt	  för	  företagen	  att	  inte	  få	  dåligt
rykte;	  ”om	  jättemånga	  blir	  spelberoende	  så	  ser	  det	  dåligt	  ut	  för	  spelbolaget”.

Ett	  stort	  antal	  deltagare	  beskriver	  hur	  de	  känner	  att	  Svenska	  Spel	  endast
försöker	  lura	  sina	  konsumenter	  genom	  att	  informera	  dem	  om	  spelmissbruk,
och	  att	  detta	  då	  ska	  leda	  till	  att	  folk	  underskattar	  riskerna.	  ”De	  vill	  att	  man	  ska
känna	  en	  trygghet	  och	  det	  gör	  att	  fler	  spelar,	  för	  att	  de	  tror	  att	  det	  är	  säkert”,
säger	  en	  av	  analysenheterna.	  De	  menar	  även	  att	  folk	  som	  innan	  känner	  att	  spel
är	  för	  farligt	  kan	  börja	  spela	  på	  grund	  av	  kampanjen	  då	  den	  får	  folk	  att	  känna
sig	  trygga,	  och	  att	  tro	  att	  det	  inte	  är	  farligt.	  ”Det	  är	  ett	  drag	  av	  spelbolaget	  att
vagga	  in	  spelarna	  i	  någon	  slags	  falsk	  trygghet”,	  uttrycker	  en	  av	  deltagarna.
”Och	  samtidigt	  gör	  de	  reklam	  för	  sig	  själva”,	  tillägger	  en	  annan.

”Ja	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  de	  bryr	  sig	  om	  att	  man	  blir	  beroende”	  säger	  en
deltagare.	  Flera	  andra	  deltagare	  uttrycker	  att	  de	  tror	  att	  SvS	  vill	  att	  man	  ska
spela	  lagom	  för	  att	  de	  inte	  vill	  få	  ett	  dåligt	  rykte.	  Någon	  annan	  tycker	  dock	  att
det	  är	  ett	  spel	  för	  gallerierna	  och	  menar	  att	  det	  är	  som	  att	  göra	  en	  Gina	  Tricot
reklam	  och	  säga	  till	  folk	  att	  inte	  köpa	  kläderna,	  för	  att	  de	  är	  för	  dyra.	  Alla	  dessa
kritiska	  syner	  på	  kampanjfilmen	  för	  lagom	  spelande	  leder	  till	  att	  ett	  antal
personer	  känner	  en	  misstro	  mot	  företaget.	  ”Så	  man	  ska	  inte	  lita	  på	  Svenska
Spel”,	  säger	  en	  deltagare.	  Detta	  medan	  vissa	  av	  deltagarna	  inte	  har	  uppfattat
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vad	  ”Spela	  lagom”	  är	  för	  något,	  ”Vad	  är	  Spela	  Lagom	  för	  någonting,	  är	  det
någon	  annan	  typ	  av	  spel?”,	  uttrycker	  en	  av	  deltagarna.

Historien	  som	  kampanjfilmen	  innefattar	  förvirrar	  även	  den	  vissa	  av
deltagarna.	  ”Den	  är	  långsökt”,	  säger	  någon	  och	  ett	  antal	  uppfattade
kampanjfilmen	  som	  en	  kampanj	  för	  homosexualitet	  eller	  en	  kampanj	  för	  att
promota	  det	  faktum	  att	  man	  ska	  samla	  dina	  vänner	  och	  börja	  spela.	  En	  av
deltagarna	  börjar	  även	  diskutera	  en	  av	  de	  andra	  kampanjfilmerna	  från	  SvS
”Spela	  Lagom”-‐kampanj,	  denne	  har	  dock	  ingen	  aning	  om	  vem	  avsändaren	  är.

Andra	  tycker	  att	  historien	  är	  bra	  och	  känner	  igen	  sig	  i	  situationer	  där	  de	  själva
fastnat	  i	  något	  som	  karaktären	  i	  filmen,	  till	  exempel	  datorspel.	  ”Man	  sätter	  sig
in	  i	  något,	  det	  finns	  inte	  någon	  omvärld,	  bara	  en	  själv	  och	  spelet”,	  säger	  en
deltagare	  och	  en	  annan	  tillägger,	  ”man	  vill	  ju	  uppnå	  ett	  visst	  resultat	  och
annars	  kan	  man	  inte	  sluta	  spel”.	  ”Man	  köper	  inte	  flera	  lotter	  varje	  dag	  men
sitter	  man	  framför	  datorn	  så	  tänker	  man	  inte	  på	  hur	  mycket	  som	  försvinner,
man	  ser	  inte	  hur	  mycket	  man	  förlorar	  när	  det	  inte	  är	  kontant,	  man	  inser	  inte
pengarnas	  värde”,	  säger	  en	  annan	  deltagare.	  Dessa	  personer	  förstår	  då	  även
kopplingen	  mellan	  historien	  som	  berättas	  och	  den	  text	  som	  dyker	  upp	  i	  slutet
av	  kampanjfilmen;	  ”En	  när	  man	  kollar	  på	  en	  film	  där	  de	  säger	  att	  du	  inte	  ska
spela	  så	  mycket	  att	  du	  glömmer	  bort	  dina	  vänner,	  att	  det	  finns	  något	  utanför
datorvärlden,	  då	  fattar	  man.”

Vissa	  tycker	  dock	  att	  det	  är	  konstigt	  att	  man	  inte	  under	  historien	  som	  spelas
upp	  i	  kampanjfilmen	  förstår	  att	  det	  handlar	  om	  att	  man	  ska	  spela	  lagom	  utan
att	  det	  endast	  är	  när	  det	  står	  spela	  lagom	  i	  slutet	  som	  man	  förstår.	  Innebörden
av	  termen	  spela	  lagom	  är	  också	  den	  något	  som	  förvirrar.	  ”Man	  ska	  spela,	  men
inte	  slösa	  för	  mycket	  pengar”,	  menar	  en	  deltagare.	  En	  annan	  menar	  att	  de
borde	  vara	  tydligare	  med	  vad	  som	  kan	  hända	  om	  man	  spelar	  för	  mycket.	  ”Man
kan	  ju	  fråga	  sig	  om	  de	  lyckas,	  då	  vissa	  ändå	  blir	  beroende”,	  uttrycker	  sig	  en	  av
deltagarna.	  ”Folk	  som	  inte	  spelar	  alls	  kan	  uppfatta	  Spela	  lagom	  som	  att	  de	  ska
spela”,	  uttrycker	  en	  av	  deltagarna.	  Dock	  får	  denne	  inte	  stöd	  av	  de	  andra	  i
gruppen	  och	  en	  annan	  deltagare	  tillägger;	  ”jag	  tror	  inte	  att	  det	  är	  någon	  som
missuppfattar”.

4.4.3 Jämförelse
Många	  av	  de	  personer	  som	  deltog	  i	  fokusgrupperna	  uppfattade	  de	  två
kampanjfilmerna	  som	  motsägelsefulla	  när	  man	  visar	  dem	  efter	  varandra.
”Först	  spela	  mer,	  sen	  mindre”	  sa	  ett	  flertal	  deltagare.	  ”Det	  är	  dubbelmoral,
väldigt	  mycket	  dubbelmoral”,	  menar	  en	  annan.	  Dessa	  tycker	  att	  budskapen
säger	  två	  skilda	  saker	  som	  konkurrerar	  i	  intresse,	  ”de	  säger	  emot	  sig	  själva”
och	  ”man	  kan	  ju	  inte	  säga	  en	  sak	  och	  sen	  tvärt	  om”.	  Dessa	  menar	  även	  att	  SvS
bara	  säger	  att	  folk	  ska	  spela	  lagom	  för	  att	  de	  vill	  framstå	  som	  ansvarsfulla
eftersom	  de	  även	  säger	  att	  man	  ska	  köpa	  Triss.	  Även	  bilden	  av	  spel	  som
produkt	  är	  något	  som	  påverkas	  enligt	  ett	  antal	  analysenheter;	  ”i	  Trissfilmen
uppfattar	  man	  spel	  som	  jättebra	  medan	  man	  i	  den	  andra	  säger	  att	  det	  är
jättedåligt”.	  Det	  fanns	  även	  ett	  stort	  stöd	  för	  SvS	  reklamer;	  ”Alla	  företag	  vill
sälja	  sina	  produkter,	  det	  är	  klart	  att	  de	  gör	  reklam”.	  De	  menar	  även	  att	  denna
kommunikation	  ger	  ett	  mervärde	  till	  företaget;	  ”Man	  tar	  de	  på	  allvar	  när	  de



47
10-02-

försöker	  göra	  så	  att	  man	  inte	  spelar	  för	  mycket”.	  De	  personer	  som	  var	  kritiska
mot	  kommunikationen	  menade	  då	  att	  om	  Svenska	  Spel	  ”inte	  vill	  att	  folk	  ska
spela	  för	  mycket	  så	  kan	  du	  ju	  bara	  sluta	  göra	  reklam”.	  ”De	  vill	  ju	  att	  man	  ska
spela,	  de	  säger	  bara	  spela	  lagom	  men	  det	  är	  inte	  det	  de	  är	  ute	  efter,	  för	  då
skulle	  de	  ju	  inte	  göra	  reklam	  för	  Triss”,	  menade	  en	  annan.

4.4.4 Ansvar
En	  stor	  del	  av	  diskussionen	  om	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  grundas	  vem	  som
har	  ansvaret	  för	  att	  folk	  blir	  spelberoende.	  Här	  råder	  det	  även	  stora
meningsskiljaktigheter	  mellan	  deltagarna.	  Vissa	  menar	  att	  den	  spelande
individen	  är	  den	  som	  har	  ansvar	  för	  att	  inte	  bli	  beroende,	  de	  menar	  då	  att
”man	  borde	  själv	  veta	  hur	  mycket	  man	  har	  råd	  att	  spela	  för”.	  Dessa	  menar	  att
det	  är	  en	  själv	  som	  har	  ansvaret,	  och	  att	  man	  själv	  som	  spelare	  måste	  inse	  att
det	  är	  en	  risk	  att	  spela.	  ”Det	  är	  ju	  samma	  sak	  som	  med	  cigaretter	  och	  alkohol”,
menar	  en	  av	  deltagarna.	  En	  annan	  deltagare	  tillägger;	  ”Individen	  ska	  själv
ansvara	  för	  sitt	  spelande	  och	  kan	  man	  inte	  göra	  det	  så	  får	  man	  skylla	  sig	  själv,
det	  borde	  inte	  finnas	  åldersgränser”.	  ”Det	  är	  dåligt	  att	  bli	  spelberoende	  men
det	  är	  ju	  inte	  det	  de	  vill,	  det	  är	  ju	  pengarna”	  menar	  en	  annan	  deltagare.

Det	  finns	  även	  en	  grupp	  som	  befinner	  sig	  mellan	  de	  två	  ytterligheterna	  i
frågan,	  som	  menar	  att	  det	  är	  både	  spelarens	  och	  Svenska	  Spels	  ansvar.	  ”Man
kan	  ju	  inte	  skylla	  på	  de	  som	  gjort	  spelen.	  Men	  jag	  tycker	  ändå	  att	  de
uppmuntrar	  en	  till	  att	  spela,	  till	  spelet	  och	  inte	  då	  beroendet”,	  säger	  en	  av
deltagarna.	  En	  annan	  deltagare	  tillägger;	  ”…	  ens	  eget	  fel	  beroende	  på	  att	  man
själv	  bestämmer	  hur	  mycket	  man	  ska	  spela	  men	  även	  deras	  fel	  då	  de	  visar
massor	  med	  reklam	  för	  spel	  så	  det	  är	  ju	  inte	  undra	  på	  att	  folk	  blir	  beroende.
Jättemycket	  reklam	  för	  spel,	  på	  skyltar	  utomhus	  och	  på	  internet,	  det	  blir	  lite
dubbelmoral.”

Den	  andra	  åsikten	  i	  frågan	  är	  de	  som	  tycker	  att	  Svenska	  Spel	  har	  det
övergripande	  ansvaret	  och	  inte	  spelaren.	  ”…	  man	  blir	  ju	  ändå	  jättepåverkad	  av
reklamen	  så	  det	  borde	  vara	  mest	  SvS”,	  menar	  en	  av	  respondenterna.	  ”Visst	  är
det	  en	  själv	  som	  påverkar	  men	  så	  måste	  faktiskt	  SvS	  ta	  ansvar,	  för	  att	  förklara
vad	  som	  kan	  hända”,	  tillägger	  en	  annan.	  Skiljaktigheter	  finns	  även	  mellan	  de
som	  tycker	  att	  den	  information	  berörande	  spelberoende	  som	  ryms	  inom	  de
kommersiella	  kampanjfilmerna	  är	  tillräcklig	  och	  de	  som	  tycker	  att	  den	  är
undermålig.	  ”De	  borde	  ha	  en	  liten	  skylt	  som	  det	  finns	  på	  tobak,	  fast	  det	  står	  att
det	  kan	  vara	  beroendeframkallande.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  stort	  men	  borde
finnas”,	  säger	  en	  av	  deltagarna.	  ”Det	  står	  Spela	  Lagom,	  men	  ett	  tydligt	  budskap
skulle	  vara	  bättre	  att	  förstå,	  varför	  står	  det	  Spela	  Lagom?”,	  menar	  en	  annan.
Det	  finns	  även	  en	  etisk	  diskussion	  när	  man	  talar	  om	  ansvar.	  ”Man	  kan	  även
fråga	  sig	  om	  det	  är	  etiskt	  rätt	  att	  lura	  folk	  på	  pengar”,	  säger	  en	  av	  deltagarna.
Det	  finns	  även	  en	  grupp	  av	  deltagare	  som	  inte	  vet	  vilka	  Svenska	  Spel	  är	  och
inte	  har	  någon	  insikt	  i	  deras	  verksamhet.
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5	   Analys
5.1 CSR

Det	  finns	  stora	  svårigheter	  att	  passa	  in	  SvS	  CSR-‐arbete	  i	  forskaren	  Carrolls
(1991)	  CSR-‐pyramid.	  Eftersom	  ansvaret,	  enligt	  SvS,	  är	  förväntat	  av
intressenterna	  kan	  deras	  CSR	  beskrivas	  som	  ett	  etiskt	  ansvar.	  CSR-‐arbetet	  kan
även	  innehålla	  spår	  av	  filantropiskt	  ansvar	  då	  SvS	  CSR-‐uppdrag	  baseras	  på	  ett
samhälleligt	  välfärdsmotiv.	  Företaget	  ska	  alltså	  aktivt	  verka	  för	  att	  minimera
negativa	  sociala	  konsekvenser	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  spel-‐
verksamheten.	  Man	  kan	  även	  säga	  att	  SvS	  CSR-‐arbete	  ryms	  inom	  det	  rättsliga
ansvaret	  då	  företaget	  arbetar	  utifrån	  lagar	  och	  förordningar	  utfärdade	  av	  de
rättsliga	  instanser	  vilka	  SvS	  arbetar	  under,	  alltså	  staten.	  SvS	  ansvar	  kan	  ur	  en
teoretisk	  synvinkel	  uppfattas	  som	  spretigt	  vilket	  kan	  bero	  på	  att	  externa
aktörer	  som	  staten	  har	  så	  pass	  stort	  inflytande	  över	  företagets	  arbete.	  När	  SvS
benämner	  sin	  ägare	  som	  en	  intressent	  försvåras	  även	  arbetet	  i	  den	  bemärkelse
att	  andra	  intressenter,	  till	  exempel	  konsumenterna,	  får	  en	  icke-‐prioriterad	  roll.
Man	  kan	  även	  fråga	  sig	  om	  staten	  inte	  borde	  ses	  som	  en	  intern	  intressent	  då
deras	  uppdrag	  till	  SvS	  är	  absolut	  och	  inte	  behöver	  studeras	  via	  en	  intressent-‐
analys.	  Arbetet	  med	  socialt	  ansvar	  inom	  SvS	  kan	  ses	  utifrån	  Cutlips	  (2006)
strategiska	  arbetsprocess	  där	  definieringsfasen	  inleder	  och	  innefattar
intressentanalyser.	  Genom	  intressentkonceptet	  identifieras	  och	  definieras
specifika	  grupper	  som	  SvS	  överväger	  i	  sin	  CSR-‐orientering.	  SvS	  genomför
intressentanalyser	  där	  de	  ser	  att	  förväntningarna	  på	  företagets	  CSR-‐arbete	  är
väldigt	  höga.	  Man	  kan	  dock	  fråga	  sig	  hos	  vilka	  grupper	  dessa	  förväntningar	  är
störst.	  SvS	  menar	  att	  deras	  viktigaste	  intressenter	  är	  företagets	  ägare,
regeringen,	  samt	  företagets	  konsumenter.	  Självklart	  kan	  ägarna	  ses	  som	  en
intressent	  men	  då	  det	  även	  är	  ägarna	  som	  bestämmer	  SvS	  uppdrag,	  så	  borde
kanske	  SvS	  istället	  fördjupa	  sig	  i	  förväntningarna	  hos	  övriga	  intressenter.

Enligt	  SvS	  CSR-‐chef	  är	  ansvaret	  förväntat	  delvis	  på	  grund	  av	  att	  bolaget
befinner	  sig	  inom	  en	  bransch	  som	  utsätts	  för	  kritik.	  Forskaren	  Tommy
Borglund	  (2009)	  et.	  al.	  menar	  att	  CSR	  vanligtvis	  drivs	  av	  företag	  som	  befinner
sig	  inom	  kritiskt	  granskade	  branscher.	  Även	  att	  företag	  har	  ett	  inbyggt	  etiskt
dilemma	  är	  en	  anledning	  att	  jobba	  med	  CSR	  enligt	  Borglund	  (2009).	  Detta
etiska	  dilemma	  uppfattas	  både	  av	  SvS	  och	  av	  urvalet	  av	  potentiella	  framtida
spelkonsumenter,	  och	  syftar	  till	  om	  det	  är	  bra	  eller	  dåligt	  att	  sälja/konsumera
spel.	  Urvalet	  av	  framtida	  potentiella	  spelkonsumenter,	  som	  studerats	  via
fokusgrupperna,	  har	  en	  rätt	  genomgående	  upplevelse	  av	  att	  det	  sociala	  ansvar
som	  kommuniceras	  inte	  nås	  upp	  till	  i	  verkligheten,	  en	  risk	  som	  Borglund
(2009)	  beskriver	  och	  som	  även	  kan	  vara	  en	  risk	  för	  SvS	  anseende.	  Med	  fokus
på	  att	  SvS	  marknadskommunicerar	  sina	  produkter	  samtidigt	  som	  de	  varnar	  för
överdrivet	  spelande	  menar	  en	  stor	  del	  av	  de	  potentiella	  framtida
spelkonsumenterna	  att	  de	  känner	  en	  misstro	  mot	  företaget.	  Detta	  kan	  leda	  till
en	  förtroendekris,	  vilket	  diskuteras	  senare	  i	  analysen.	  Forskaren	  Borglund
(2009)	  beskriver	  att	  företagets	  CSR	  ska	  ha	  en	  tydlig	  koppling	  till	  verksamheten
vilket	  SvS	  CSR	  har	  i	  den	  bemärkelse	  att	  det	  är	  de	  negativa	  effekterna	  deras
produkter	  har	  på	  samhället	  som	  berörs	  av	  arbetet.	  Dock	  tar	  ansvaret	  inte
någon	  större	  form	  i	  den	  kommersiella	  produktkommunikationen	  för,	  i	  detta
fall,	  Triss	  vilket	  kan	  vara	  en	  av	  anledningarna	  att	  mottagargruppen	  uppfattar
kommunikationen	  som	  motsägelsefull.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  Lucia	  A.	  Reischs



49
10-02-

(2006)	  resonemang	  som	  menar	  att	  CSR-‐kommunikation	  bör	  integreras	  i	  hela
företagets	  kommunikation	  för	  att	  inte	  uppfattas	  som	  ”window	  dressing”.
Mottagargruppen	  som	  studien	  berör	  uppfattar	  dock	  inte	  att	  Triss	  kampanjfilm
förmedlar	  lagom	  spelande.	  Svårigheterna	  med	  CSR-‐arbetet,	  enligt	  SvS	  CSR-‐
chef,	  grundas	  mycket	  i	  att	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  tillväxt	  och
ansvarstagande.	  Samtidigt	  som	  de	  utifrån	  kanaliseringsuppdraget	  måste
kommunicera	  sina	  produkter	  måste	  de	  ta	  spelansvar,	  och	  detta	  menar	  SvS	  kan
uppfattas	  som	  dubbelmoral.	  De	  fokusgruppdeltagare	  som	  uppfattar
kommunikationen	  som	  dubbelmoral	  menar	  att	  SvS	  i	  den	  kommersiella
kampanjen	  för	  Triss	  uppmuntrar	  till	  spel	  medan	  det	  i	  ”Spela	  Lagom”-‐
kampanjen	  snarare	  avråder.	  Anledningen	  	  till	  att	  det	  uppfattas	  som
dubbelmoral	  är	  att	  kommunikationens	  budskap	  konkurrerar	  med	  varandra,
dessa	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  menar	  att	  SvS	  säger	  emot	  sig
själva.	  Dock	  finns	  det	  även	  ett	  antal	  deltagare	  som	  inte	  ser	  kommunikationen
som	  motsägelsefull	  utan	  menar	  att	  alla	  företag	  har	  olika	  sätt	  att	  sälja	  sina
produkter	  och	  att	  möjligheten	  att	  uppmuntra	  till	  konsumtion	  av	  sina
produkter	  inte	  borde	  vara	  annorlunda	  för	  SvS.

Ett	  problem	  som	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  CSR-‐arbete	  är	  då	  olika
intressenter	  har	  motstridiga	  intressen;	  i	  detta	  fall	  vinst	  kontra	  socialt	  ansvar.
Problem	  kan	  sägas	  existera	  inom	  organisationen,	  då	  merförsäljning	  och
spelansvar	  på	  en	  översiktlig	  nivå	  kan	  sägas	  konkurrera	  med	  varandra.	  Svenska
Spels	  kanaliseringsuppdrag	  underlättar	  inte	  heller	  situationen.	  Uppdraget	  går
ut	  på	  att	  kanalisera	  in	  folks	  spelande	  i	  en	  säkrare	  spelmiljö,	  mer	  specifikt	  sin
egen.	  För	  att	  uppnå	  detta	  måste	  de	  marknadskommunicera	  produkterna.	  Detta
är	  även	  den	  största	  anledningen	  till	  att	  mottagargruppen	  som	  studerats
uppfattar	  att	  SvS	  kommunicerade	  ansvar	  inte	  levs	  upp	  till	  i	  verkligheten.	  Dessa
menar	  att	  SvS	  inte	  kan	  kommunicera	  ”köp”	  samtidigt	  som	  ”spela	  lagom”	  vilket
kan	  leda	  till	  att	  kommunikationen	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.

SvS	  ägs	  till	  fullo	  av	  den	  svenska	  staten	  och	  betoningen	  på	  spelansvar	  är	  gjord
hos	  staten.	  Den	  primära	  kritik	  som	  till	  exempel	  forskaren	  Peter	  Frankental
(2001)	  riktar	  mot	  CSR,	  att	  företagets	  styrning	  endast	  ska	  reflektera
aktieägarnas	  intresse,	  kan	  inte	  sägas	  infinna	  sig	  i	  SvS	  verksamhet,	  då	  det
sociala	  ansvaret	  tar	  grund	  i	  deras	  uppdrag	  från	  just	  ägarna.	  Man	  kan	  dock
fråga	  sig	  om	  den	  roll	  som	  SvS	  ska	  fylla,	  att	  motverka	  negativa	  effekter	  av	  spel
och	  att	  kanalisera	  in	  spelandet	  i	  trygga	  miljöer,	  inte	  snarare	  skulle	  kunna	  vara
ett	  uppdrag	  för	  en	  statlig	  enhet	  så	  som	  lotteriinspektionen.	  Detta	  då	  deras
kanaliseringsuppdrag	  även	  leder	  till	  att	  de	  endast	  kanaliserar	  till	  SvS	  spel,	  och
inte	  till	  andra	  företag	  vars	  spelformer	  kan	  klassificeras	  som	  säkra.	  SvS	  uppdrag
från	  staten	  ser	  ansvarsfrågan	  ur	  ett	  välfärdsperspektiv.	  När	  SvS	  talar	  om	  sitt
sociala	  ansvar	  är	  det	  dock	  ur	  ett	  kommersiellt	  motiv.	  Precis	  som	  SvS	  uttrycker
det	  menar	  ett	  antal	  teoretiska	  förespråkare	  att	  socialt	  ansvar	  inte	  handlar	  om
att	  göra	  gott	  för	  godhetens	  skull	  utan	  om	  att	  göra	  goda	  och	  lönsamma	  affärer.

SvS	  CSR-‐kommunikation	  interagerar	  inte	  med	  intressenterna,	  utan
kommunikationen	  kan	  utifrån	  kanal-‐	  och	  målgruppsval	  snarare	  beskrivas	  som
en	  masskommunikativ	  funktion.	  Denna	  interaktion	  är,	  enligt	  forskaren
Borglund	  (2009),	  en	  viktig	  faktor	  i	  CSR-‐kommunikation.	  Kommunikationen
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som	  SvS	  för	  kan	  istället	  sammanfattas	  som	  klassisk	  envägskommunikation	  där
företaget	  talar	  till	  sina	  intressenter.	  Denna	  typ	  av	  kommunikation	  beskrivs
som	  benägen	  att	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.	  Med	  detta	  menas	  att	  den
bild	  av	  CSR-‐arbetet	  som	  kommuniceras	  inte	  uppfattas	  motsvara	  det	  verkliga
arbetet,	  att	  företaget	  försöker	  visa	  en	  bättre	  bild	  av	  sig	  själva	  än	  den	  faktiska
verkligheten.	  Att	  SvS	  arbete	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”	  hos	  delar	  av
den	  mottagargrupp	  som	  studerats	  är	  ett	  faktum.	  Detta	  betyder	  även	  att	  profil
och	  image	  hos	  dessa	  mottagare	  inte	  överlappar,	  vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  en
förtroendekris	  där	  företagets	  konsumenter	  väljer	  konkurrerande	  företag.	  En
annan	  fråga	  som	  man	  kan	  ställa	  är	  hur	  väl	  profilen	  överensstämmer	  med
företagets	  identitet,	  hur	  de	  egentligen	  arbetar.	  Detta	  eftersom	  företaget	  utifrån
uppdraget	  bör	  arbeta	  med	  socialt	  ansvar	  ur	  ett	  välfärdsperspektiv,	  men	  nyttjar
detta	  ansvar	  som	  en	  kommersiell	  funktion,	  vilket	  även	  den	  valda	  mottagar-‐
gruppen	  kan	  sägas	  uppfatta.	  De	  jobbar	  med	  socialt	  ansvar	  som	  en	  vinstgivande
funktion,	  alltså	  deras	  identitet,	  men	  de	  kommunicerar	  ansvaret	  under	  ett
välfärdsmotiv,	  alltså	  deras	  profil.	  På	  så	  sätt	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  SvS
profil,	  image	  och	  identitet	  inte	  alltid	  helt	  kan	  sägas	  överlappa.

Att	  SvS	  CSR-‐arbete	  är	  en	  kommersiell	  funktion	  kan	  även	  kopplas	  till	  det
forskaren	  Lucia	  A.	  Reisch	  (2006)	  skriver	  om	  CSR-‐kommunikation.	  Genom	  sin
”Spela	  Lagom”-‐kampanj	  kommunicerar	  SvS,	  som	  Reisch	  beskriver	  det,	  om
socialt	  ansvar	  och	  inte	  med	  socialt	  ansvar.	  Denna	  typ	  av	  kommunikation	  är
ytterligare	  benägen	  att	  hos	  mottagarna	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.
Istället	  bör	  SvS	  kommunicera	  med	  mottagaren	  med	  socialt	  ansvar.	  Att
kommunicera	  med	  ansvar	  syftar	  till	  att	  det	  sociala	  ansvaret	  genomsyrar	  all
kommunikation	  och	  inte	  en	  för	  ändamålet	  specifik	  kampanj.	  Den	  typ	  av	  CSR-‐
kommunikation	  som	  SvS	  för	  kan	  alltså	  i	  dubbel	  bemärkelse	  uppfattas	  som
”window-‐dressing”	  hos	  mottagaren.	  Hos	  gruppen	  av	  mottagare	  som	  studien
berör	  finns	  det	  personer	  som	  menar	  att	  kommunikationen	  är	  just	  ett	  spel	  för
gallerierna.	  En	  annan	  anledning	  till	  att	  kommunikationen	  kan	  uppfattas	  som
”window-‐dressing”	  skulle	  kunna	  vara	  att	  den	  inte	  är	  tillräckligt	  tydlig,
transparent	  och	  verifierbar.	  Hos	  mottagargruppen	  som	  studien	  berör	  visade
det	  sig	  finnas	  en	  stor	  brist	  på	  kunskap	  om	  det	  faktiska	  arbetet	  som	  SvS	  gör
utifrån	  sitt	  ansvar,	  ”bevisen”,	  de	  faktiska	  ansvarsåtgärderna.	  Ett	  stort	  antal	  av
deltagarna	  i	  fokusgrupperna	  menar	  att	  det	  ansvar	  som	  de	  påvisas	  genom
kampanjen	  egentligen	  inte	  tas	  och	  att	  SvS	  bara	  försöker	  framställa	  sig	  som
ansvarsfulla.	  Detta	  kan	  hänvisas	  till	  det	  faktum	  att	  SvS	  i	  sin	  kampanj	  för	  lagom
spelande	  inte	  hänvisar	  till	  något	  av	  dessa	  ”bevis”,	  kommunikationen	  är	  inte
tillräckligt	  tydlig.	  De	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenterna	  uppfattar	  istället
kommunikationen	  som	  ett	  sätt	  för	  företagen	  att	  undvika	  dåligt	  rykte.
Forskaren	  Sandra	  Waddock	  (2007)	  menar	  att	  CSR	  kan	  fungera	  som	  en	  rökridå
skapad	  för	  att	  avleda	  uppmärksamheten	  från	  de	  verkliga	  effekterna	  företagets
aktiviteter	  har	  på	  samhället.	  Ett	  antal	  ut	  mottagargruppen	  menar	  att	  SvS
ansvar	  endast	  är	  just	  en	  skenmanöver	  vilket	  leder	  till	  att	  deras	  bild	  av
företaget	  blir	  sämre	  än	  det	  förmodligen	  hade	  varit	  om	  företaget	  inte	  tagit
socialt	  ansvar.	  Detta	  förstärks	  av	  det	  faktum	  att	  ett	  antal	  deltagare	  känner	  att
de,	  utifrån	  kommunikationen,	  inte	  kan	  lita	  på	  SvS.	  Det	  är	  även	  av	  denna
anledning	  som	  CSR	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  hot	  mot	  ett	  företag,	  misslyckade
CSR-‐aktiviteter	  kan	  alltså	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  företagets	  image.	  Man	  kan
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därmed	  konstatera	  att	  profilen	  inte	  överlappar	  ett	  antal	  av	  de	  potentiella
framtida	  spelkonsumenternas	  bild	  av	  företaget,	  SvS	  uppfattas	  alltså	  inte	  som
de	  ämnat	  att	  göra.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  understryka,	  precis	  som	  forskaren
Daniel	  Löwensberg	  (2006)	  gör,	  att	  image	  är	  en	  individs	  intryck	  av	  en
organisation	  vid	  ett	  tillfälle.	  Imagen	  kan	  vara	  olika	  från	  individ	  till	  individ	  och
kan	  förändras	  över	  tid.	  Det	  finns	  alltså	  inget	  som	  säger	  att	  flera	  urvalsgrupper,
målgrupper	  eller	  mottagargrupper	  uppfattar	  SvS	  spelansvar	  likadant.	  Över	  en
tid	  samlas	  dessa	  intryck	  och	  ett	  företags	  anseende	  bildas.	  Kanske	  kan	  man
även	  här	  finna	  anledningen	  till	  att	  konsumenter	  som	  är	  kritiska	  mot	  SvS	  ändå
väljer	  företaget	  då	  det	  finns	  ett	  antal	  andra	  positiva	  intryck	  som	  är	  av	  större
vikt	  i	  ett	  anseendeperspektiv.

Teoretiskt	  sett	  kan	  ett	  företag	  genom	  aktivt	  arbete	  med	  socialt	  ansvar	  bygga
upp	  sitt	  anseende	  vilket	  i	  sin	  tur	  hjälper	  till	  med	  att	  skapa	  goda	  relationer	  och
stå	  starkare	  i	  krissituationer.	  SvS	  menar	  att	  monopolet	  utifrån	  en	  EU-‐synpunkt
inte	  skulle	  få	  existera	  om	  det	  inte	  var	  på	  grund	  av	  det	  sociala	  ansvaret.	  Det
beskrivs	  även	  att	  en	  av	  bakgrunderna	  till	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  är	  att	  SvS
ska	  få	  behålla	  spelmonopolet	  som	  det	  är	  strukturerat	  idag.	  SvS	  beskriver
vikten	  av	  att	  äga	  frågan	  om	  spelansvar	  i	  framtiden,	  som	  ett	  sätt	  att	  bygga	  en
särart	  som	  varumärke.	  Genom	  att	  bedriva	  socialt	  ansvar	  som	  motsvarar	  de
sociala	  förväntningarna	  kan	  företag,	  enligt	  forskaren	  Borglund	  (2009),	  skapa
mer	  legitimitet	  för	  sin	  verksamhet.	  Att	  länka	  varumärket	  med	  specifika
associationer,	  som	  i	  detta	  fall	  spelansvar,	  kan	  även	  ha	  en	  inverkan	  på
varumärkeskännedomen	  som	  refererar	  till	  konsumentens	  förmåga	  att
återkalla	  och	  känna	  igen	  varumärket.	  SvS	  har	  valt	  att	  skapa	  en	  helt	  ny	  kampanj
för	  att	  visa	  på	  sitt	  samhällsansvar.	  Detta	  gör	  att	  SvS,	  till	  skillnad	  från	  om	  de
hade	  länkat	  en	  kampanj	  till	  en	  existerande	  organisation	  som	  jobbar	  med
ämnet,	  kan	  ta	  ägandeskap	  över	  ämnet.	  Ägandeskapet	  kan	  även	  förstärkas	  av
det	  faktum	  att	  SvS	  märker	  kampanjen	  med	  företagets	  modervarumärke.
Att	  Svenska	  Spel	  i	  framtiden	  kan	  äga	  frågan	  finns	  det	  inget	  som	  motsätter,
detta	  betyder	  dock	  inte	  att	  de	  kommer	  äga	  frågan	  i	  en	  positiv	  bemärkelse.	  Om
det	  finns	  det	  minsta	  tvivel	  på	  att	  kommunikationen	  inte	  uppfylls	  i	  verkligheten
kan	  ansvaret	  istället	  ha	  en	  negativ	  inverkan	  på	  företagets	  legitimitet.	  Om	  SvS
ska	  äga	  frågan	  i	  en	  positiv	  bemärkelse	  bör	  de	  lägga	  fokus	  på	  att	  deras
verksamhet	  motsvarar	  CSR-‐kommunikationen,	  alltså	  att	  de	  ansvarsåtgärder	  de
genomför	  påvisas,	  samt	  att	  det	  kommunicerar	  med	  CSR,	  och	  inte	  om	  CSR.

5.2 Spela	  Lagom
I	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  finns	  det	  indikationer	  på	  att	  SvS	  arbetat	  utifrån	  en
process	  som	  liknar	  eller	  kan	  jämställas	  med	  den	  strategiprocess	  som	  forskarna
Bruzelius	  och	  Skävad	  (2004)	  definierat	  då	  de	  utgått	  från	  sin	  övergripande
affärside	  och	  genomgått	  alla	  processens	  steg.	  Kampanjen	  beskrivs	  inte	  ha
några	  statistiskt	  mätbara	  mål	  men	  ett	  antal	  icke-‐statistiska	  kommunikations-‐
mål.	  Det	  övergripande	  målet	  med	  kampanjen	  var,	  enligt	  SvS	  projektledare
Miriam	  Nilsson,	  att	  	  stärka	  varumärket	  Svenska	  Spels	  anseende	  och	  att	  visa	  	  för
mottagarna	  att	  företaget	  jobbar	  med	  frågor	  berörande	  spelberoende	  och
spelmissbruk.	  Viktigt	  att	  understryka,	  precis	  som	  i	  förra	  analyskapitlet,	  att
denna	  typ	  av	  kommunikation	  är	  en	  risk	  eftersom	  den	  kan	  uppfattas	  som
”window-‐dressing”	  då	  det	  är	  en	  masskommunikativ	  kampanj.	  Att
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kommunicera	  sitt	  ansvar,	  på	  det	  sättet	  som	  SvS	  gör,	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  sätt
att	  förändra	  sin	  profil,	  för	  att	  då	  på	  sikt	  även	  förändra	  sin	  image.
Det	  primära	  målet	  med	  kampanjen,	  som	  beskrivs	  av	  SvS,	  är	  att	  visa	  att
företaget	  tar	  socialt	  ansvar,	  ett	  kommunikationsmål	  som	  även	  identifierades	  i
den	  kvalitativa	  näranalysen.	  Denna	  typ	  av	  profileringskampanj	  kan
klassificeras	  som	  en	  samhällelig	  kampanj	  alltså	  en	  kampanj	  sprungen	  ur	  ett
CSR-‐arbete.	  Samhälleliga	  kampanjer	  är,	  enligt	  forskarna	  Hoeffler	  och	  Koller
(2002),	  ett	  sätt	  att	  förbättra	  varumärkets	  image.	  Dock	  bör	  understrykas	  att	  en
förbättrad	  image	  inte	  är	  ett	  absolut	  resultat,	  utan	  att	  denna	  typ	  av	  kampanj
kan	  få	  motsatt	  effekt.	  Om	  man	  ser	  till	  varumärkets	  image	  utifrån	  kampanj-‐
filmen	  hos	  gruppen	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  kan	  man	  se	  att
denna	  skiftar	  mellan	  positiva	  associationer	  och	  negativa.	  Kännetecknande	  för
samhälleliga	  kampanjer	  är,	  enligt	  forskarna	  Abratt	  och	  Sacks	  (1988),	  att	  de	  inte
avkastar	  omedelbara	  vinster	  utan	  istället	  kan	  öka	  långsiktig	  profit.	  Även	  SvS
beskriver	  sitt	  sociala	  ansvar,	  och	  då	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen,	  som	  ett
långsiktigt	  affärsmässigt	  drag	  som	  kommer	  att	  löna	  sig	  i	  det	  långa	  loppet.
Precis	  som	  tidigare	  nämnts	  så	  kan	  inget	  garantera	  att	  företagets	  image
kommer	  stärkas	  av	  kampanjen	  då	  saker	  som	  genomförande	  av	  kampanj,
budskapsval	  och	  yttre	  omständigheter,	  som	  mottagarens	  tidigare	  inställning
till	  företaget	  och	  till	  spelindustrin,	  kommer	  att	  spela	  in.	  Det	  kan	  därför
beskrivas	  som	  extra	  viktigt	  att	  en	  så	  exakt	  målgruppsprofil	  utvecklas,	  så	  att
inga	  av	  dessa	  tidigare	  omständigheter	  ignoreras,	  då	  dessa	  omständigheter	  kan
ha	  stor	  inverkan	  på	  kampanjens	  framgång	  eller	  fall.

Utöver	  de	  imagebyggande	  målen	  SvS	  hade	  med	  kampanjen	  beskriv	  ett	  delmål
som	  syftar	  till	  att	  informera	  och	  få	  allmänheten	  att	  börja	  reflektera	  över	  sitt
spelande.	  De	  vill	  dock	  endast	  få	  spelare	  utan	  ett	  beroende	  att	  reflektera	  över
frågan	  då	  de	  menar	  att	  de	  som	  faktiskt	  är	  spelberoende	  behöver	  en	  annan	  typ
av	  hjälp.	  Utifrån	  det	  faktum	  att	  de	  vill	  informera	  mottagaren	  kan	  kampanjen
även	  beskrivas	  som	  en	  samhällskampanj,	  något	  som	  diskuteras	  vidare	  senare	  i
kapitlet.	  Motivet	  till	  detta	  kommunikationsmål	  är	  att	  spelare,	  som	  får	  problem
med	  spel,	  ofta	  får	  en	  dålig	  relation	  till	  det	  spelbolag	  de	  spelar	  genom	  och	  att
SvS	  genom	  att	  ta	  ansvar	  ska	  öka	  chansen	  att	  alla	  kunder	  återvänder.

SvS	  projektledare	  Miriam	  Nilsson	  beskriver	  målgruppen	  som	  alla	  företagets
spelare	  förutom	  de	  som	  har	  ett	  spelberoende,	  och	  effektmäter	  på	  personer
mellan	  16	  och	  70.	  Denna	  målgrupp	  kan,	  utifrån	  forskaren	  Edward	  W.	  Maibachs
(2002)	  teori	  om	  målgruppssegmentering,	  inte	  anses	  vara	  homogen,	  utan	  skulle
utifrån	  denna	  teori	  behöva	  segmenteras.	  En	  icke-‐segmenterad	  målgrupp,	  som
denna,	  skapar	  ofta	  kommunikationsproblem.	  Detta	  då	  företag,	  när	  de
behandlar	  sin	  kampanj	  som	  en	  	  masskommunikationsfunktion,	  ignorerar	  den
betydande	  mångfalden	  inom	  de	  flesta	  publiker.	  Kanske	  kan	  den	  undermåliga
målgruppssegmenteringen	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  de	  potentiella	  framtida
spelkonsumenterna	  uppfattar	  kommunikationen	  så	  pass	  olika.	  Forskaren
Andreasen	  (2006)	  menar	  att	  en	  masskommunikativ	  strategi	  ofta	  är	  så	  bred	  att
den	  blir	  ineffektiv.	  Detta	  kan	  härledas	  till	  det	  faktum	  att	  det	  inte	  går	  att	  hitta
absoluta	  gemensamma	  nämnare	  i	  en	  så	  stor	  målgrupp.	  Målgruppen	  ”alla
kunder”	  kan	  inte	  sägas	  vara	  homogen	  inom	  någon	  av	  de	  fyra	  huvudgrupperna
för	  målgruppsdefiniering	  som	  presenteras	  av	  forskaren	  Kotler	  (2008).	  Utifrån
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detta	  faktum	  kan	  man	  konstatera	  att	  det	  inte	  har	  skapats	  möjlighet	  att
genomföra	  en	  utarbetad	  profil	  av	  målgruppen,	  vilket	  är	  av	  stor	  vikt	  för
kampanjens	  framgång	  enligt	  Lars	  Palm	  (2006).	  Denna	  brist	  på	  profil	  ger
mindre	  möjlighet	  att	  formulera	  precisa	  mål,	  vilket	  bidrar	  med	  mindre	  grad	  av
målstyrning	  i	  budskapsval	  och	  därmed	  större	  sannolikhet	  att	  målen	  inte
uppnås.	  SvS	  beskriver	  även	  en	  sidomålgrupp	  till	  kampanjen	  som	  är	  staten,
samt	  övriga	  samhällsintressenter	  och	  politiker.	  Denna	  målgrupp	  existerar	  då
SvS	  vill	  visa	  för	  dessa	  att	  de	  jobbar	  med	  frågan.	  Detta	  kan	  ses	  som	  ännu	  ett
tecken	  på	  att	  SvS	  behandlar	  staten,	  deras	  ägare,	  som	  en	  extern	  intressent.

SvS	  tar	  upp	  ett	  flertal	  anledningar	  till	  att	  de	  valde	  TV-‐mediet	  och	  en	  av	  dessa
var	  att	  de	  ville	  nå	  ut	  brett.	  En	  av	  de	  fördelar	  som	  beskrivs	  med	  TV	  är	  just	  dess
massmarknadstäckning,	  vilket	  utifrån	  målgruppsvalet	  kan	  beskrivas	  som	  det
mest	  logiska	  valet.	  En	  nackdel	  att	  valet	  av	  ett	  massmedium	  på	  TV	  leder	  till	  att
SvS	  ännu	  mer	  behandlar	  sin	  kampanj	  som	  en	  masskommunikationsfunktion.
Hur	  väl	  budskapet	  passar	  i	  det	  specifika	  mediet	  är	  även	  det	  något	  som	  bör
övervägas	  vid	  kanalval.	  SvS	  menar	  att	  de	  genom	  TV	  får	  större	  emotionella
värden,	  då	  de	  kan	  prata	  om	  spelansvar	  på	  ett	  avdramatiserat,	  lättsammare	  och
roligare	  sätt.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  TV,	  som	  kombinerar	  ljud,	  syn	  och	  rörelse,
appellerar	  våra	  sinnen.	  Michael	  R.	  Solomon	  (1989)	  et.	  al.	  menar	  även	  TV	  som
medium	  kan	  bidra	  med	  underhållning	  och	  generera	  upphetsning..	  Ur	  denna
synpunkt	  är	  kanalvalet	  fördelaktigt	  då	  SvS	  pekar	  mycket	  på	  att	  filmerna
handlar	  om	  att	  försöka	  sälja	  in	  budskapet	  den	  känslomässiga	  vägen	  och	  knyta
an	  till	  känslor	  eller	  situationer	  där	  målgruppen	  kan	  känna	  igen	  sig.

Forskaren	  Michael	  R.	  Solomon	  (1989)	  et.	  al.	  menar	  att	  en	  av	  nackdelarna	  med
TV	  är	  att	  budskapet	  i	  kampanjfilmer	  glöms	  bort	  om	  det	  inte	  repeteras	  ofta.
Övertygelsen,	  ihågkommandet	  av	  varumärket	  samt	  vad	  man	  förknippar	  med
varumärket	  påverkas	  av	  upprepningen	  av	  en	  reklam.	  Repetitionen	  är	  något
som	  SvS	  jobbar	  mycket	  med.	  Forskaren	  Pierre	  Wanger	  (2002)	  hävdar	  dock	  att
endast	  reklamer	  med	  komplexa	  budskap	  bör	  upprepas.	  Om	  mottagaren	  förstår
det	  enkla	  budskapet	  direkt	  kan	  repetition	  leda	  till	  att	  mottagaren	  istället	  inser
hur	  svagt	  budskapet	  är.	  Kanske	  är	  detta	  precis	  vad	  som	  har	  hänt	  för	  vissa	  av	  de
analysenheter	  som	  deltog	  i	  fokusgrupperna	  som	  menar	  att	  SvS	  egentligen	  inte
bryr	  sig	  om	  att	  man	  blir	  beroende.	  Även	  en	  överkommunikation	  av	  CSR	  kan,
enligt	  Borglund	  (2009),	  leda	  till	  ökat	  misstroende.	  Tommy	  Borglund	  (2009)
menar	  även	  att	  företag	  bör	  anta	  en	  lagom	  hög	  profil	  när	  det	  kommer	  till	  CSR-‐
kommunikation.	  Kanske	  kan	  den	  misstro	  som	  riktas	  mot	  SvS	  sociala	  ansvar
bero	  på	  just	  att	  SvS	  antagit	  en	  för	  hög	  profil	  där	  ansvaret	  exponeras	  för	  mycket
i	  kampanjen	  för	  lagom	  spelande.	  Positionering	  beskrivs	  av	  teoretikerna	  Kotler
och	  R.	  Lee	  (2008)	  som	  konsten	  att	  designa	  erbjudandet	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att
det	  ockuperar	  en	  specifik	  plats	  i	  målgruppens	  medvetande.	  De	  menar	  således
att	  positioneringen	  inte	  endast	  är	  beroende	  av	  erbjudandet	  utan	  även	  av
mottagaren.	  Den	  breda	  icke-‐homogena	  målgruppen	  gör	  att	  budskapet	  inte
uppfattas	  lika	  av	  alla	  som	  rör	  sig	  inom	  målgruppen.	  Inom	  fokusgrupperna
uppfattas	  budskapet	  olika	  av	  deltagarna;	  där	  vissa	  förstår,	  vissa	  ser	  en	  helt	  ny
innebörd	  och	  vissa	  inte	  ser	  någon	  innebörd	  alls.	  Den	  kvalitativa	  näranalysen
beskriver	  hur	  det	  i	  kampanjfilmen	  spelas	  upp	  en	  historia	  om	  en	  man	  som
lämnar	  sin	  dator	  och	  därmed	  följer	  kampanjens	  tes	  ”spela	  lagom”.	  Detta	  kan
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jämställas	  med	  Kotlers	  beskrivning	  av	  en	  beteendefokuserad	  positionering	  där
en	  beskrivning	  av	  beteendet	  lyfts	  fram.	  Genom	  att	  iaktta	  hur	  andra	  människor
agerar	  bör	  man,	  enligt	  den	  sociala	  inlärningsteorin,	  lära	  sig	  hur	  man	  själv	  ska
agera.	  Dock	  är	  det	  ett	  flertal	  av	  deltagarna	  som	  inte	  förstår	  den	  historia	  som
spelas	  upp.	  Dessa	  menar	  att	  den	  är	  långsökt	  och	  att	  de	  inte	  kan	  förstå	  syftet
med	  historien	  som	  spelar	  upp.	  Detta	  kan	  vara	  en	  effekt	  av	  att	  mottagarna	  inte
kan	  identifiera	  sig	  med	  modellen	  i	  kampanjfilmen	  vilket,	  utifrån	  teorin,	  kan
komma	  att	  minska	  kampanjenfilmens	  effekten.

Kampanjfilmen	  visar	  även	  konsekvenserna	  av	  beteendet,	  att	  man	  förlorar	  sina
vänner	  om	  man	  inte	  spelar	  lagom.	  Detta	  skulle	  kunna	  kopplas	  samman	  med
den	  budskapsformulering	  som	  Lars	  Palm	  (2006)	  kallar	  för	  konsekvens-‐
beskrivning.	  Detta	  innebär	  att	  man	  i	  kampanjen	  detaljerat	  beskriver
konsekvenserna	  av	  ett	  beteende.	  I	  den	  kvalitativa	  näranalysen	  kan	  man	  se	  att
både	  konsekvenserna	  med	  beteendet	  och	  fördelarna	  med	  att	  inte	  utföra
beteendet	  tar	  form	  i	  kampanjfilmen.	  Ett	  flertal	  av	  de	  potentiella	  framtida
spelkonsumenterna	  känner	  igen	  sig	  i	  situationer	  där	  de	  själva	  fastnat	  i	  något
som	  karaktären	  i	  filmen,	  till	  exempel	  datorspel.	  SvS	  menar	  att	  situationen	  som
presenteras	  i	  kampanjfilmen	  ska	  kunna	  appliceras	  på	  andra	  situationer	  där
man	  fastnar	  vid	  en	  dator,	  till	  exempel	  överdrivet	  datorspel	  och	  internet-‐
användande.	  Frågan	  är	  dock	  om	  det	  fyller	  någon	  funktion	  att	  mottagaren
reflekterar	  över	  överdrivet	  datoranvändande	  om	  de	  inte	  kopplar	  detta	  till
överdrivet	  spelande,	  och	  om	  kopplingen	  där	  emellan	  görs	  över	  huvud	  taget.
Det	  är	  viktigt	  att	  utgå	  från	  målgruppens	  upplevda	  konsekvenser	  med	  beteende
och	  att	  beskriva	  detta	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  det	  lätt	  för	  mottagarna	  att	  ta	  till	  sig.
Eftersom	  målgruppen	  är	  så	  bred	  går	  det	  inte	  att	  fastställa	  att	  flera	  delar	  av
kommunikationsmottagarna	  än	  den	  i	  studien	  definierade	  gruppen	  upplever
denna	  konsekvens,	  och	  då	  inte	  heller	  att	  de	  tar	  till	  sig	  av	  kommunikationen.
Den	  kvalitativa	  näranalysen	  påvisar	  att	  kampanjfilmen	  till	  rätt	  stor	  grad	  säljer
produkten	  och	  varumärket	  genom	  användningen	  text,	  denna	  text	  kan	  dock
hela	  tiden	  reflekteras	  tillbaka	  till	  den	  historia	  som	  spelas	  upp	  i	  kampanjfilmen.
Forskarna	  Shuptrine	  och	  Osmanski	  (1975)	  menar	  att	  uppmärksamhet	  bör
riktas	  mot	  produkterna	  och	  deras	  effekter	  på	  mänsklig	  välfärd,	  samhället	  och
den	  naturliga	  miljön.	  SvS	  har	  dock	  inte	  valt	  att	  visa	  deras	  produkter	  i	  samband
med	  sina	  spela	  lagom	  kampanjer.

Forskarna	  Kotler	  och	  R.Lee	  (2008);	  att	  använda	  sig	  av	  humor	  kan	  ibland	  vara
lika	  kontroversiellt	  som	  att	  använda	  sig	  av	  rädsla.	  SvS	  menar	  att	  användningen
av	  humor	  fungerar	  bra	  i	  detta	  fall	  då	  användning	  av	  skrämselpropaganda
skulle	  kunna	  få	  mottagaren	  att	  slå	  ifrån	  sig	  budskapet.	  Ett	  antal	  deltagare	  i
fokusgrupperna	  förstår	  dock	  inte	  humorn	  som	  används	  i	  kampanjfilmerna.
Detta	  kan	  vara	  ytterligare	  en	  effekt	  av	  den	  breda	  målgruppen	  som	  definierats
då	  forskarna	  Kotler	  och	  R.	  Lee	  (2008)	  menar	  att	  man	  vid	  användning	  av	  humor
som	  strategi	  bör	  lägga	  stort	  fokus	  på	  målgruppen,	  då	  det	  är	  dessa	  personer
man	  ska	  få	  att	  skratta.	  Att	  personerna	  inte	  förstår	  humorn	  kan	  även	  bero	  på	  att
buskapet	  är	  för	  komplicerat	  för	  strategin,	  då	  humor	  ofta	  är	  mest	  applicerbar
på	  enkla	  meddelanden.	  Precis	  som	  forskaren	  Michael	  R.	  Solomon	  (2006)
beskriver	  anser	  Jan	  Lindforss,	  projektansvarig	  på	  byrån	  Garbergs,	  att	  humor
kan	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  nå	  genom	  mediebruset.	  En	  annan	  viktig	  del	  i
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användningen	  av	  humor	  är,	  enligt	  Solomon,	  att	  den	  attraherar	  konsumenten
och	  lämnar	  dem	  med	  en	  trevlig	  känsla.	  SvS	  menar	  här	  att	  de	  tror	  att	  det	  blir	  ett
bättre	  avtryck	  om	  man	  bjuder	  på	  ett	  skratt.	  Riskerna	  med	  användningen	  av
humor	  är,	  enligt	  Pierre	  Wanger(2002),	  att	  varumärket/produkten	  kan	  komma
bort	  i	  det	  roliga.	  Detta	  skulle	  kunna	  kopplas	  samman	  med	  det	  faktum	  att	  ett
antal	  deltagare	  i	  fokusgrupperna	  inte	  vet	  vem	  avsändaren	  är	  och	  att	  vissa	  tror
att	  ”Spela	  Lagom”	  är	  en	  ny	  spelform.

Jan	  Lindforss	  tvekar	  på	  att	  kampanjformen	  som	  SvS	  använder	  sig	  av	  hade	  fått
en	  annan	  effekt	  om	  målgruppen	  varit	  snävare	  och	  mer	  homogen	  målgrupp
men	  menar	  att	  det	  hade	  varit	  ett	  alternativ	  om	  de	  hade	  velat	  driva	  fram
beteendeförändringar.	  Det	  går	  dock	  inte,	  utifrån	  teorin,	  att	  utesluta	  att
kampanjen	  inte	  kan	  klassificeras	  som	  en	  samhällskampanj	  då	  beteende-‐
förändringar	  inte	  alltid	  är	  målet	  med	  samhällskampanjer.	  Istället	  kan
kampanjen	  utifrån	  Kotler	  och	  R.	  Lee	  (2008),	  då	  kampanjens	  mål	  delvis
beskrivs	  som	  att	  ”snarare	  om	  att	  informera	  och	  framför	  allt	  att	  få	  allmänheten
att	  börja	  reflektera	  över	  det”,	  klassificeras	  en	  samhällskampanj	  med	  kunskaps-‐
mål.	  Det	  är	  viktigt	  att	  understryka	  att	  kunskapsmål	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till
antagande	  och	  beteendeförändringar,	  som	  sett	  i	  Grunig	  och	  Hunts	  (1984)
dominomodell	  för	  kommunikation.	  Ett	  antal	  i	  fokusgrupperna	  uppfattar	  det
som	  att	  SvS	  vill	  att	  man	  ska	  förändra	  sitt	  beteende	  under	  tesen	  ”Spela	  Lagom”
och	  att	  då	  SvS	  inte	  endast	  vill	  få	  folk	  att	  reflektera	  över	  frågan.

En	  viktig	  del	  i	  SvS	  arbete	  med	  sin	  kampanj	  är	  det	  som	  Bruzelius	  och	  Skärvad
(2004)	  beskriver	  som	  utvärderingsstadiet.	  Lindforss	  menar	  att	  det	  hittills	  har
visat	  sig	  finnas	  en	  koppling	  mellan	  att	  tycka	  att	  SvS	  ansvarstagande	  är	  bra	  och
att	  tycka	  att	  SvS	  är	  ett	  bra	  varumärke.	  I	  de	  fokusgrupper	  som	  genomförts	  i
studien	  finns	  det	  dock	  stora	  skiljaktigheter	  mellan	  dessa	  två	  punkter,	  då	  vissa
uppfattar	  SvS	  sociala	  ansvar	  som	  ett	  spel	  för	  gallerierna.	  Att	  vissa	  personer
inte	  uppfattar	  kampanjen	  i	  en	  positiv	  bemärkelse	  kan	  bero	  på	  brister	  i
planeringsfasen,	  då	  till	  exempel	  brister	  i	  målgruppssegmentering	  och
budskapsval.	  Cutlip	  (2006)	  menar	  att	  brister	  i	  planeringsfasen	  kan	  resultera	  i
kampanjer	  som	  förstärker	  kontroverser	  snarare	  än	  att	  lösa	  dem,	  ödslar	  pengar
på	  målgrupper	  som	  inte	  finns	  och	  skapar	  missförstånd	  och	  förvirring	  snarare
än	  förståelse	  och	  klarhet.	  Åsikterna	  om	  och	  uppfattningarna	  av	  ”Spela	  Lagom”-‐
kampanjfilmen	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  de	  olika	  deltagarna.	  De	  som	  ser
positivt	  på	  kampanjen	  menar	  att	  det	  är	  positivt	  att	  SvS	  försöker	  ta	  ansvar	  och
att	  de	  inte	  vill	  att	  folk	  ska	  bli	  beroende	  av	  spel.	  Andra	  menar	  att	  kampanjen	  är
ett	  spel	  för	  gallerierna	  och	  känner	  att	  SvS	  endast	  försöker	  lura	  konsumenterna
genom	  att	  informera	  dem	  om	  spelmissbruk,	  och	  att	  detta	  då	  ska	  leda	  till	  att
folk	  underskattar	  riskerna.	  Att	  kommunikationen	  av	  dessa	  mottagare	  inte
uppfattar	  som	  den	  är	  ämnad	  från	  SvS	  håll	  leder	  alltså	  till	  att	  den,	  precis	  som
Cutlip	  (2006)	  beskriver,	  skapar	  missförstånd	  och	  förvirring	  berörande	  CSR-‐
arbetet,	  snarare	  än	  förståelse	  och	  klarhet	  gällande	  detta	  spelansvar.

SvS	  uppdrag	  från	  staten	  inkluderar	  spelansvar	  i	  den	  bemärkelse	  att	  de	  ska
minimera	  sociala	  konsekvenser.	  Genom	  detta	  så	  kan	  man	  anta	  att	  en	  samhälls-‐
kampanj	  med	  beteendemål	  skulle	  utföra	  detta	  ansvarstagande	  bättre	  än	  en
informationskampanj	  berörande	  ansvaret.	  Detta	  då	  kampanjen	  enligt	  SvS	  har
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ett	  kommersiellt	  motiv	  och	  inte	  ett,	  som	  i	  samhällskampanjer,	  välfärds-‐motiv
där	  utbytet	  sker	  mellan	  individ	  och	  samhälle.	  SvS	  menar	  att	  kampanjen	  syftar
till	  att	  informera	  om	  deras	  faktiska	  ansvarsåtgärder.	  Dessa	  ansvarsåtgärder	  är
det	  dock	  inget	  som	  deltagarna	  i	  fokus-‐grupperna	  uppfattar;	  till	  exempel
begränsningar	  för	  pokerspelande.	  Istället	  uttrycker	  deltagarna	  att	  SvS	  endast
bara	  påstår	  att	  de	  tar	  ansvar	  samt	  kommunicerar	  vikten	  av	  att	  spela	  lagom	  för
att	  vagga	  in	  spelaren	  i	  en	  falsk	  trygghet.

5.3 Triss
Även	  i	  kampanjen	  för	  Triss	  kan	  man	  se	  indikationer	  på	  att	  SvS	  utgått	  från,	  det
som	  Bruzelius	  och	  Skärvad	  (2004)	  kallar	  för,	  strategiprocessen	  eller	  en
process	  som	  liknar	  denna.	  Att	  de	  inte	  utgår	  från	  den	  strategiska
arbetsprocessen	  kan	  motiveras	  med	  att	  kampanjen	  inte	  tar	  grund	  i	  problem	  i
sin	  omvärld	  utan	  snarare	  från	  varumärkets	  övergripande	  affärside.	  Kampanjen
hade	  enligt	  SvS	  primärt	  ett	  imagebyggande	  mål	  där	  de	  ville	  stärka	  ”Plötsligt
händer	  det”	  samt	  förbättra	  varumärkets	  image.	  Att	  förbättra	  varumärkets
image	  involverar	  att	  skapa	  varumärkesmening,	  att	  visa	  för	  mottagarna	  vad
som	  är	  karaktäristiskt	  för	  varumärket,	  alltså	  vad	  varumärket	  borde	  stå	  för	  i
konsumentens	  medvetande.	  För	  att	  kunna	  skapa	  varumärkeskapital	  är	  det
därför	  viktigt	  att	  varumärket	  har	  ett	  antal	  starka,	  gynnsamma,	  och	  unika
associationer.	  De	  positiva	  associationer	  som	  SvS	  vill	  förmedla	  är	  att	  Triss	  är
överraskande	  och	  oväntade,	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  Genom	  copyn	  ”Plötslig	  händer
det”	  använder	  sig	  Triss	  av	  en	  budskapsstrategi	  som	  i	  allmänanvändning	  kallas
för	  slogan.	  En	  slogan	  länkar	  varumärket	  med	  en	  simpel	  lingvistisk	  enhet	  som
är	  minnesvärd.	  SvS	  berättar	  att	  deras	  slogan	  är	  väldigt	  känd	  och	  etablerad,	  att
57	  procent	  av	  det	  svenska	  folket	  kopplar	  ”Plötsligt	  händer	  det”	  direkt	  till	  Triss.
Utifrån	  det	  faktum	  och	  att	  kampanjerna	  beskrivs	  som	  så	  pass	  lyckade	  kan	  man
ställa	  frågan	  om	  den	  Triss	  kommunikation	  sker	  i	  rätt	  utsträckning	  då
kanaliseringsbehovet	  kan	  beskrivas	  som	  lågt.

Lars	  Ragnå,	  projektledare	  på	  byrån	  Grand,	  beskrev	  att	  kampanjen	  hade	  två
mål,	  att	  långsiktigt	  bygga	  en	  känsla	  för	  varumärket	  samtidigt	  som	  kortsiktigt
sälja	  produkten	  i	  den	  enskilda	  kampanjen.	  Även	  om	  det	  långsiktiga	  målet	  med
kampanjen	  är	  att	  bygga	  upp	  varumärkets	  image	  kan	  det	  kortsiktiga	  beskrivas
som	  att	  förändra	  konsumenternas	  beteende	  till	  att	  köpa	  den	  specifika
produkten.	  Det	  slutgiltiga	  målet	  med	  kommersiella	  kampanjer	  är	  alltså	  att
driva	  företaget	  med	  vinst.	  Även	  genom	  den	  kvalitativa	  näranalysen	  kan	  dessa
två	  kommunikationsmål	  påvisas.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  understryka	  dessa
måls	  koppling	  till	  varandra.	  Starka	  varumärkesassociationer	  fyller	  ingen
funktion	  om	  man	  inte	  ser	  det	  ur	  ett	  kommersiellt	  perspektiv,	  det	  långsiktiga
målet	  kan	  alltså	  genom	  båda	  motiven	  beskrivas	  som	  merförsäljning.

Jonas	  Devallius,	  produktansvarig	  för	  Triss,	  menar	  att	  Triss	  kommunikation
vänder	  sig	  till	  alla	  svenskar	  som	  är	  över	  18	  år,	  detta	  då	  Triss	  har	  4,3	  miljoner
unika	  konsumenter	  varje	  år.	  Precis	  som	  i	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  kan	  den
breda	  målgruppen	  kan	  leda	  till	  att	  det	  uppstår	  problem	  längre	  fram	  i
planeringsfasen.	  Detta	  då	  målgruppen	  bör	  vara	  en	  uppsättning	  av
konsumenter	  som	  delar	  liknande	  behov	  och	  kännetecken,	  vilket	  denna	  breda
målgrupp	  inte	  kan	  sägas	  göra.	  Lars	  Ragnå	  menar	  att	  målgruppen	  ”alla	  vuxna
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svenskar”	  även	  påverkar	  medieplaneringen	  och	  en	  massa	  olika	  praktiska
sammanhang.	  Den	  breda	  målgruppen	  kan	  även	  här	  leda	  till	  lägre	  målstyrning	  i
budskapsval	  och	  därmed	  mindre	  sannolikhet	  att	  målen	  uppnås.	  Detta	  då	  det
inte	  är	  möjligt	  att	  genomföra	  en	  detaljerad	  målgruppsprofil	  på	  en	  så
ickehomogen	  målgrupp.	  Det	  är	  svårt	  att	  utreda	  om	  det	  är	  just	  den	  breda
målgruppen	  haft	  inverkan	  på	  målstyrningen	  i	  budskapsvalet	  då	  de	  flesta	  i	  den
studerade	  mottagargruppen	  har	  en	  övergripande	  positiv	  inställning	  till
kampanjfilmens	  budskap.

Som	  tidigare	  nämnt	  bör	  man	  vid	  kanalval	  fokusera	  på	  målgruppens	  profil,
bakgrundsinformation	  och	  medievanor,	  samt	  hur	  vissa	  budskapstyper	  passar
respektive	  medium.	  Lars	  Ragnå	  menar	  att	  TV-‐mediet,	  som	  är	  extremt	  brett,
gör	  att	  de	  kan	  nå	  brett	  inom	  det	  svenska	  folket.	  En	  av	  fördelarna	  som	  beskrivs
med	  just	  TV-‐mediet	  är	  dess	  massmarknadstäckning.	  Utifrån	  denna	  faktor	  sägs
det	  också	  att	  en	  av	  de	  stora	  nackdelarna	  med	  TV	  som	  kanalval	  är	  den	  låga
selektiviteten	  av	  målgrupp.	  Den	  låga	  målgrupps-‐selektiviteten	  bör	  dock	  inte
vara	  något	  problem,	  då	  deras	  målgrupp	  knappast	  kan	  påstås	  vara	  selektiv.
Kanalvalet	  kan	  beskrivas	  som	  bra	  utifrån	  den	  breda	  målgrupp	  som	  SvS	  vill	  nå.
De	  påstår	  även	  att	  TV	  har	  ett	  bra	  genomslag	  för	  denna	  målgrupp,	  något	  som
kan	  diskuteras.	  Mediet	  kan	  ha	  en	  bra	  genomslagskraft	  i	  bemärkelsen	  att	  det
når	  många,	  samtidigt	  som	  den	  låga	  selektiviteten	  och	  det	  faktum	  att	  budskapet
förutsätts	  uppfattas	  lika	  hos	  alla	  mottagare	  kan	  påverka	  genomslagskraften
negativt.	  De	  tillägger	  också	  att	  de	  genom	  TV	  även	  kan	  nå	  väldigt	  många	  under
en	  väldigt	  kort	  tid.	  Volym,	  som	  forskaren	  Lars	  Palm	  (2006)	  	  beskriver	  det,
fyller	  den	  funktion	  att	  det	  som	  syns	  ofta	  i	  många	  sammanhang	  har	  en	  ökad
sannolikhet	  för	  att	  bli	  uppmärksammat.	  SvS	  menar	  att	  Triss	  har	  nya
kampanjfilmer	  i	  princip	  varannan	  månad	  där	  vissa	  kampanjfilmer	  är	  rena
produktfilmer	  där	  de	  fokuserar	  på	  nuvarande	  erbjudanden.	  Ann-‐Sofie	  Olsson,
CSR-‐chef	  på	  SvS,	  säger	  att	  kampanjer	  från	  Triss	  ligger	  ute	  och	  kommuniceras
året	  om	  och	  att	  detta	  leder	  till	  att	  de	  uppfattas	  som	  väldigt	  tunga	  på
spelkommunikationen,	  vilket	  hon	  säger	  att	  de	  även	  är	  med	  motiveringen	  att	  de
inte	  vill	  få	  mindre	  marknadsandelar.	  Att	  Triss	  har	  så	  hög	  frekvens	  på	  sin
externa	  kommunikation	  kan	  vara	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  urvalet	  av
potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  uppfattar	  kampanjen	  som
motsägelsefull	  i	  förhållande	  till	  kampanjen	  för	  lagom	  spelande.

I	  planeringsfasen	  av	  den	  strategiska	  arbetsprocessen	  beskriver	  forskaren
Anne	  Gregory	  (2006)	  budskapsformuleringens	  effektivitet.	  De	  faktorer	  som
spelar	  in	  är	  format,	  tonalitet,	  kontext,	  timing	  och	  repetition.	  Då	  målgruppen	  är
så	  pass	  bred	  att	  den	  innefattar	  större	  delar	  av	  det	  svenska	  folket	  kan	  man	  inte
garantera	  att	  det	  format	  och	  den	  tonalitet	  som	  används	  i	  budskaps-‐
formuleringen	  uppfattas	  lika	  av	  alla.	  En	  nödvändig	  förutsättning	  för	  att
målgruppen	  ska	  ta	  till	  sig	  information	  är	  att	  ämnet	  är	  intressent	  för	  just	  dem,
att	  ta	  målgruppens	  intresse	  för	  givet	  är	  ett	  vanligt	  misstag.	  En	  viktig	  faktor
som	  forskaren	  Lars	  Palms	  (2006)	  beskriver	  är	  budskapets	  närhet	  och	  menar
att	  detta	  skapas	  genom	  igenkänning,	  personifiering	  och	  konsekvens-‐
beskrivning.	  I	  arbetet	  menar	  Jonas	  Devallius,	  produktansvarig	  för	  Triss,	  att	  det
var	  viktigt	  att	  skapa	  en	  film	  där	  folk	  ska	  känna	  igen	  sig	  i	  situationen.	  En	  stor
del	  av	  deltagarna	  i	  fokusgrupperna	  menar	  att	  de	  kan	  känna	  igen	  sig	  i	  reklamen
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då	  problemet	  är	  vardagligt	  och	  att	  det	  därmed	  skapar	  igenkänning.	  Devallius
menar	  att	  ”Plötsligt	  händer	  det”	  handlar	  om	  att	  ”det”	  kan	  hända	  vem	  som	  helst,
när	  som	  helst.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  den	  budskapsstrategi	  som	  forskaren
Michael	  R.	  Solomon	  (2006)	  et.	  al.	  beskriver	  under	  namnet	  unique	  selling
proposition	  där	  man	  fokuserar	  på	  ett	  behov	  pekar	  på	  hur	  produkten	  kan	  fylla
detta.	  Flera	  av	  deltagarna	  uppfattar	  reklamen	  som	  att	  Triss	  är	  en	  lösning	  på	  ett
problem.	  Dessa	  uppfattar	  	  även	  Triss	  som	  ett	  sätt	  att	  ta	  sig	  ifrån	  en	  närvaro
man	  inte	  trivs	  i.	  Genom	  buskapsformulerings-‐teorin	  emotional	  selling	  point
försöker	  man	  kommunicera	  de	  känslor	  produkten	  eller	  tjänsten	  förmedlar.
Denna	  kan	  kopplas	  till	  kampanjen	  och	  det	  faktum	  att	  man	  använder	  humor	  för
att	  skapa	  en	  känslomässig	  koppling	  till	  produkten.	  Det	  finns	  även	  ett	  antal	  som
uppskattar	  den	  filmens	  metaforiska	  berättelse	  och	  menar	  att	  ”man	  kan	  känna
igen	  sig,	  att	  det	  är	  ett	  vardagligt	  problem	  och	  sen	  så	  plösligt	  händer	  det”.	  Dessa
personer	  gör	  en	  koppling	  mellan	  produkten	  och	  budskapet	  i	  reklamen	  vilket
kan	  leda	  till	  att	  de	  uppfattar	  produkten	  i	  en	  positivare	  bemärkelse.	  Detta	  leder
i	  sig	  till	  att	  profil	  och	  image	  överensstämmer	  bättre,	  och	  då	  till	  att
sannolikheten	  att	  produkten	  kommer	  att	  konsumeras	  av	  mottagaren	  ökar.

Vikten	  av	  fokus	  på	  målgruppen	  när	  man	  använder	  sig	  av	  humor	  i	  kampanjer
har	  tidigare	  beskrivits	  i	  analysen	  och	  kan	  även	  kopplas	  till	  det	  som	  forskaren
Palm	  (2006)	  beskriver	  som	  känsla	  i	  sin	  checklista.	  Ragnå	  från	  byrån	  Grand
menar	  att	  humor	  är	  ett	  vanligt	  knep	  inom	  kommunikation	  och	  fungerar
avväpnande,	  samt	  får	  mottagaren	  av	  kommunikationen	  på	  ett	  bra	  humör.
Forskaren	  Michael	  R.	  Solomon	  (2006)	  et.	  al.	  beskriver	  att	  humor	  kan	  vara	  ett
effektivt	  sätt	  att	  nå	  genom	  mediebruset.	  Även	  SvS	  menar	  att	  humör	  gör	  det
mer	  sannolikt	  att	  man	  släpper	  in	  någon	  som	  vill	  säga	  någonting	  eller	  sälja
någonting.	  En	  annan	  fördel	  forskarna	  beskriver	  med	  humor	  är	  att	  den
attraherar	  konsumenten	  och	  lämnar	  dem	  med	  en	  trevlig	  känsla.	  Gagnå	  menar
att	  det,	  när	  de	  gör	  anspråk	  på	  mottagarens	  tid,	  känns	  det	  sympatiskt	  att	  bjuda
på	  ett	  leende.	  Om	  kampanjfilmen	  är	  rolig	  eller	  inte	  skiljer	  sig	  stort	  inom
fokusgrupperna,	  dock	  menar	  en	  stor	  del	  av	  deltagarna	  att	  de	  tycker	  att	  Triss
reklamer	  är	  roliga	  och	  att	  detta	  är	  bra	  då	  det	  finns	  så	  mycket	  tråkig	  reklam.
Några	  av	  riskerna	  som	  Pierre	  Wanger	  (2002)	  beskriver	  med	  användningen	  av
humor	  i	  reklam	  är	  att	  varumärket	  kan	  komma	  bort	  i	  det	  roliga,	  att	  det	  roliga
används	  för	  att	  kompensera	  frånvaro	  av	  produktfördelar	  eller	  att	  det	  roliga	  är
helt	  frikopplat	  från	  den	  produktfördel	  man	  vill	  framhålla.	  Ett	  antal	  av
deltagarna	  har	  svårt	  för	  att	  förstå	  sambandet	  mellan	  den	  metaforiska
berättelsen	  som	  spelas	  upp	  i	  reklamen	  och	  produkten	  Triss,	  dessa	  menar	  att
man	  verkligen	  måste	  tänka	  efter	  för	  att	  förstå.	  Vissa	  deltagare	  menar	  också	  att
man	  inte	  tänker	  på	  att	  det	  är	  Triss	  som	  kommuniceras,	  en	  av	  riskerna	  med
humor	  infinns	  alltså	  hos	  vissa	  mottagare.

I	  kampanjfilmen	  använder	  sig	  Triss	  av	  den	  svenska	  brottningsstjärnan	  Ara
Abrahamian	  då	  de	  upplever	  att	  svenska	  folket	  ser	  Ara	  Abrahamian	  som	  en
sympatisk	  och	  positiv	  person.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  kända	  förespråkare
kan	  positiva	  känslor	  emot	  personen	  kan	  överföras	  till	  produkten.	  Produkten
bör	  ha	  ett	  naturligt	  samband	  med	  kändisens	  privata	  eller	  yrkesmässiga
verksamhet.	  SvS	  koppling	  till	  idrotten	  och	  därmed	  Ara	  Abrahamian	  borde	  då
göra	  förespråkareffekten	  positiv.	  Grant	  McCracken	  (1989)	  beskriver	  att	  det	  är



59
10-02-

attraktiviteten	  och	  pålitligheten	  den	  kända	  personen	  besitter	  som	  avgör	  om
endosseringen	  kommer	  att	  fungera.	  SvS	  menar	  då	  att	  Abrahamian	  står	  för	  bra
värden	  och	  är	  en	  sympatisk	  person.	  Primärt	  ville	  SvS	  att	  just	  den	  här	  filmen
framför	  allt	  skulle	  gå	  hem	  i	  målgruppen	  30	  till	  49	  år.	  Viktigt	  att	  understryka	  är
att	  SvS	  utifrån	  sina	  riktlinjer	  inte	  får	  selektivt	  rikta	  sin	  reklam	  mot	  sårbara	  och
särskilt	  utsatta	  grupper	  i	  samhället.	  McCracken	  (1989)	  beskriver	  att
användningen	  av	  kända	  idrottsutövare	  har	  en	  i	  synnerhet	  stark	  påverkan	  på
tonåringar	  av	  båda	  könen.	  Att	  detta	  var	  anledningen	  att	  SvS	  valde	  en
idrottsutövare	  finns	  det	  dock	  inget	  som	  påvisar.

Produktansvarig	  Jonas	  Devallius	  menar	  att	  det,	  när	  det	  kommer	  till	  Triss,	  inte
är	  något	  problem	  med	  socialt	  ansvar	  då	  Triss	  är	  en	  lågriskprodukt.	  Han	  menar
att	  det	  är	  viktigt	  att	  de,	  samtidigt	  som	  de	  kommunicerar	  Triss,	  är	  tydliga	  med
att	  påminna	  konsumenterna	  om	  att	  spela	  lagom	  och	  köpa	  lagom,	  inte	  för
mycket.	  Ett	  flertal	  av	  fokusgruppsdeltagarna	  menar	  dock	  att	  reklamen
uppmuntrar	  till	  ett	  spelberoende.	  En	  deltagare	  menar	  att	  det	  är	  ”bra	  att	  de
varnar	  för	  att	  man	  ska	  spela	  lagom	  i	  reklamerna”,	  men	  att	  det	  ”kanske	  dock
inte	  hjälper	  med	  en	  liten	  skylt	  i	  hörnet”.	  En	  annan	  följer	  upp	  med	  att	  SvS	  i	  sin
reklam	  ”borde	  ta	  sitt	  ansvar,	  att	  de	  ser	  till	  att	  människor	  inte	  hamnar	  i	  ett
beroende,	  att	  de	  inte	  uppmuntrar	  till	  att	  man	  ska	  spela”.	  Detta	  leder	  i	  sin	  tur
till	  att	  antal	  menar	  att	  SvS	  inte	  alls	  vill	  att	  man	  ska	  spela	  lagom,	  då	  de	  i	  sådana
fall	  inte	  skulle	  göra	  reklam	  för	  Triss.	  Miriam	  Nilsson,	  projektledare	  på	  SvS,
anser	  att	  varumärken	  som	  Triss	  inte	  ska	  kommunicera	  lagom	  spelande	  då	  det
inte	  är	  deras	  uppgift.	  Lars	  Ragnå	  som	  varit	  med	  i	  producerandet	  av	  kampanj-‐
filmerna	  menar	  att	  de	  diskussioner	  som	  byrån	  har	  haft	  med	  SvS	  egentligen	  inte
handlat	  	  speciellt	  mycket	  om	  att	  få	  människor	  att	  spela	  lagom	  utan	  menar	  att
deras	  uppdrag	  alltid	  varit	  att	  få	  människor	  att	  spela	  på	  Triss.	  Man	  kan	  dock
fråga	  sig,	  utifrån	  SvS	  uppdrag,	  om	  inte	  även	  alla	  produkter	  inom	  varumärket
bör	  kommunicera	  spelansvar.	  Att	  bygga,	  bibehålla	  och	  försvara	  anseendet	  kan,
enligt	  forskaren	  Charles	  J.	  Fombrun	  (1996),	  göras	  genom	  att	  skapa	  en	  unik
identitet	  och	  genom	  projicera	  en	  sammanhängande	  och	  konsekvent
uppsättning	  bilder.	  Med	  betoning	  på	  sammanhängande	  och	  konsekvent	  kan
man	  fråga	  sig	  om	  en	  integrering	  av	  produktvarumärkena	  i	  ”spela	  lagom”-‐
kommunikationen	  inte	  skulle	  vara	  att	  föredra.	  SvS	  beskriver	  det	  som	  en
nackdel	  att	  de	  ”pratar	  med	  väldigt	  många	  olika	  röster”,	  då	  de	  har	  så	  pass
många	  produkter.	  För	  att	  skapa	  en	  tydligare	  kommunikation	  har	  SvS	  under
senare	  åren	  börjat	  arbeta	  med	  att	  knyta	  ihop	  sina	  varumärken	  till	  en	  familj.	  En
del	  i	  denna	  process	  var	  inkluderingen	  av	  ”vinnar”-‐symbolen	  i	  de	  olika
spellogotyperna.	  Forskaren	  Keller	  menar	  att	  ett	  starkt	  företagsvarumärke	  ger
en	  möjlighet	  att	  överföra	  dessa	  typer	  av	  associationer	  till	  de	  enskilda
produkterna.	  Här	  understryks	  det	  dock	  att	  företagsvarumärket	  måste,	  för	  att
detta	  ska	  vara	  möjligt,	  även	  integreras	  med	  produktvarumärken	  i	  varumärkes-‐
hierarkin.	  Det	  bör	  även,	  i	  samband	  med	  samhällelig	  kommunikation,	  finnas	  en
person	  inom	  organisationen	  som	  utses	  att	  påverka	  den	  marknads-‐
kommunikativa	  verksamheten	  i	  riktning	  mot	  långsiktig	  kund-‐	  och	  samhälleliga
välfärd.	  Inom	  SvS	  går	  alla	  kampanjer	  genom	  CSR-‐chefen	  Ann-‐Sofie	  Olsson	  och
deras	  juridikavdelning	  för	  att	  göra	  bedömningar	  på	  att	  företaget
kommunicerar	  på	  rätt	  sätt.
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6 Slutsats
Syftet	  är	  att	  undersöka	  hur	  Svenska	  Spel,	  med	  ansvarig	  reklambyrå,
kommunicerar	  sitt	  sociala	  ansvar	  i	  sin	  kampanj	  för	  lagom	  spelande	  och	  hur	  detta
ansvar	  tar	  form	  i	  den	  kommersiella	  kampanjen	  för	  Triss.	  Syftet	  är	  även	  att
undersöka	  hur	  ett	  urval	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  uppfattar
Svenska	  Spel	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  utifrån	  kommunikationen.

Hur	  ser	  det	  sociala	  ansvaret	  ut	  i	  Svenska	  Spels	  CSR-arbete	  och	  hur	  arbetar
företaget	  med	  detta	  ansvar	  i	  sin	  kommersiella	  kommunikation?
SvS	  CSR-‐uppdrag	  från	  staten	  är	  att	  minska	  skadeverkningarna	  dess
verksamhet	  har	  på	  samhället,	  detta	  spelansvar	  tar	  ett	  välfärdsrelaterat	  motiv.
SvS	  faktiska	  CSR-‐arbete	  kan	  dock	  snarare	  ses	  ur	  ett	  kommersiellt	  perspektiv,
detta	  huvudsakligen	  av	  två	  anledningar.	  De	  kommunicerar	  sitt	  ansvar	  för	  att	  få
mottagarna	  att	  uppfatta	  företaget	  i	  en	  positiv	  bemärkelse,	  de	  försöker	  alltså
förändra	  sin	  image.	  De	  arbetar	  även	  med	  att	  informera	  sina	  spelare	  om
riskerna	  med	  överdrivet	  spelande,	  med	  motivet	  att	  spelare	  som	  hamnar	  i
problem	  får	  en	  negativ	  bild	  av	  företaget	  och	  risken	  att	  de	  återkommer
minskar.	  Man	  kan	  alltså	  säga	  att	  SvS	  sociala	  ansvar	  inte	  handlar	  om	  att	  göra
gott	  för	  godhetens	  skull	  utan	  att	  det	  handlar	  om	  att	  göra	  lönsamma	  affärer.

CSR-‐arbetet	  kan	  beskrivas	  som	  både	  filantropiskt,	  etiskt	  och	  rättsligt.	  Detta
beror	  till	  stor	  del	  av	  att	  SvS	  benämner	  sin	  ägare	  som	  en	  extern	  intressent.	  Att
göra	  detta	  kan	  dock	  anses	  vara	  fel	  av	  den	  anledning	  att	  ägarnas	  förväntningar
utformat	  SvS	  uppdrag,	  deras	  intressen	  bör	  utöver	  detta	  uppdrag	  inte	  ses	  som
mer	  relevant	  än	  till	  exempel	  konsumenternas	  intressen.	  SvS	  arbete	  kan
beskrivas	  som	  strategiskt	  av	  den	  anledning	  att	  den	  process	  som	  de	  arbetar
utifrån	  kan	  liknas	  vid	  eller	  beskrivas	  vara	  Cutlip’s	  strategiska	  arbetsprocess.

SvS	  CSR-‐kommunikation	  sker	  i	  bemärkelsen	  att	  de	  talar	  till	  sina	  intressenter
om	  ett	  socialt	  ansvar.	  En	  interaktion	  med	  intressenterna	  där	  SvS
kommunicerar	  med	  socialt	  ansvar	  vore	  dock	  att	  föredra,	  alltså	  att	  detta	  sociala
ansvar	  tar	  plats	  i	  SvS	  övriga	  kommunikation.	  SvS	  CSR-‐kommunikation	  kan
utifrån	  kanal-‐	  och	  målgruppsval	  snarare	  beskrivas	  som	  en	  masskommunikativ
funktion	  där	  klassisk	  envägskommunikation	  används	  för	  att	  förmedla
budskapet.	  Detta	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  SvS	  kommunikation	  kan
uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.	  Om	  mottagaren	  uppfattar	  denna
kommunikation	  som	  en	  rökridå	  skapad	  för	  att	  avleda	  uppmärksamheten	  från
de	  verkliga	  effekterna	  organisationens	  aktiviteter	  har	  på	  samhället	  kan	  det
leda	  till	  att	  deras	  bild	  av	  företaget	  blir	  sämre	  än	  det	  förmodligen	  hade	  varit	  om
företaget	  inte	  tagit	  socialt	  ansvar.	  Det	  är	  även	  av	  denna	  anledning	  som	  CSR-‐
arbetet	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  hot	  mot	  SvS	  då	  denna	  kommunikation	  om	  den
misslyckas,	  vilket	  den	  utifrån	  ett	  antal	  presenterade	  aspekter	  kan	  ha	  tendens
att	  göra,	  kan	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  företagets	  image.

Hur	  har	  Svenska	  Spel	  med	  ansvarig	  reklambyrå	  arbetat	  med	  detta	  sociala
ansvar	  i	  den	  kommunikativa	  process	  som	  ledde	  fram	  till	  kampanjfilmerna
för	  ”Spela	  Lagom”	  och	  Triss.
SvS	  och	  ansvarig	  reklambyrå	  har,	  i	  båda	  kampanjfilmerna,	  arbetat	  utifrån	  en
kommunikativ	  process	  som	  kan	  sägas	  likna	  eller	  jämställas	  med
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strategiprocessen.	  Detta	  då	  kampanjen	  tar	  grund	  i	  varumärkets	  övergripande
affärside,	  och	  gått	  igenom	  arbetsprocessens	  alla	  steg.	  Inom	  båda	  kampanjerna
kan	  den	  målgrupp	  som	  fastställs	  inte	  beskrivas	  som	  homogen	  utan	  innefattar
istället	  större	  delar	  av	  den	  svenska	  befolkningen.	  Det	  faktum	  att	  målgruppen
är	  så	  pass	  bred	  som	  den	  är	  kan	  skapa	  kommunikationsproblem	  då	  de,	  när	  de
behandlar	  sin	  kampanj	  som	  en	  masskommunikationsfunktion,	  ignorerar	  den
betydande	  mångfalden	  inom	  de	  flesta	  publiker.	  Bristen	  på	  en	  homogen
målgrupp	  påverkar	  även	  möjligheten	  att	  genomföra	  en	  utarbetad	  profil	  av
målgruppen.	  Denna	  brist	  på	  profil	  ger	  mindre	  möjlighet	  att	  formulera	  precisa
mål,	  vilket	  bidrar	  med	  mindre	  grad	  av	  målstyrning	  i	  budskapsval	  och	  därmed
större	  sannolikhet	  att	  målen	  inte	  uppnås.	  Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säga
att	  den	  breda	  målgruppen	  potentiellt	  kan	  skapa	  stora	  problem,	  göra
kampanjen	  ineffektiv	  och	  bidra	  till	  att	  mottagarna	  inte	  uppfattar
kommunikationen	  som	  SvS	  vill	  att	  den	  ska	  uppfattas.

Kanalvalet	  TV	  kan	  beskrivas	  som	  logiskt	  om	  man	  ser	  utifrån	  den	  breda
målgrupp	  som	  SvS	  har	  definierat.	  Detta	  då	  en	  av	  fördelarna	  med	  TV-‐mediet	  är
dess	  massmarknadstäckning.	  Samtidigt	  kan	  även	  det	  breda	  kanalvalet
förstärka	  det	  faktum	  att	  SvS	  behandlar	  sin	  kampanj	  som	  en
masskommunikationsfunktion.	  En	  masskommunikativ	  strategi	  är	  ofta	  så	  bred
att	  den,	  som	  tidigare	  nämnts,	  leder	  till	  att	  kommunikationen	  blir	  ineffektiv.	  En
av	  fördelarna	  med	  kanalvalet	  är	  att	  kampanjen	  har	  möjlighet	  att	  skapa	  större
emotionella	  värden	  än	  om	  de	  använt	  sig	  av	  print,	  då	  mediet	  kombinerar	  ljud,
syn	  och	  rörelse,	  vilket	  appellerar	  mottagarens	  sinnen.	  I	  TV-‐mediet	  jobbar	  SvS
med	  upprepning,	  viktigt	  att	  understryka	  är	  dock	  att	  endast	  komplexa	  budskap
bör	  upprepas	  och	  att	  repetition	  av	  enkla	  budskap	  istället	  kan	  leda	  till	  att
mottagaren	  inser	  hur	  svagt	  budskapet	  är.

Flera	  av	  de	  grundläggande	  valen	  av	  målgrupp	  och	  kanal	  kan	  ha	  fått	  effekter
längre	  ner	  i	  processen,	  och	  då	  även	  på	  hur	  mottagaren	  uppfattar
kommunikationen	  och	  SvS	  utifrån	  denna.	  Detta	  kan	  även	  ses	  som	  en	  aspekt
som	  kan	  göra	  att	  kommunikationen	  som	  ”window-‐dressing”,	  då
kommunikationen	  inte	  kan	  sägas	  vara	  tydlig	  för	  alla	  mottagare.

Vilka	  budskap	  och	  kommunikationsmål	  kan	  identifieras	  i	  kampanj-
filmerna	  för	  ”Spela	  Lagom”	  och	  Triss?
Kampanjfilmen	  för	  Triss	  beskrivs	  ha	  två	  primära	  mål,	  att	  långsiktigt	  bygga	  en
känsla	  för	  varumärket	  och	  att	  kortsiktigt	  sälja	  produkten.	  Det	  är	  dock	  viktigt
att	  understryka	  dessa	  måls	  koppling	  till	  varandra.	  Starka	  varumärkes-‐
associationer	  fyller	  ingen	  funktion	  om	  man	  inte	  ser	  det	  ur	  ett	  kommersiellt
perspektiv,	  det	  slutgiltiga	  målet	  kan	  alltså	  genom	  båda	  motiven	  beskrivas	  som
merförsäljning.	  I	  den	  kvalitativa	  näranalysen	  återfinns	  ett	  potentiellt
kommunikationsmål	  som	  berör	  inkluderandet	  av	  ”Spela	  Lagom”-‐logotypen.
Här	  skiljer	  sig	  åsikterna	  inom	  Svenska	  Spel	  där	  vissa	  påstår	  att	  inkluderandet
inte	  har	  syftet	  att	  uppmuntra	  till	  lagom	  spelande	  och	  andra	  menar	  att	  det	  är
just	  den	  funktionen	  logotypen	  fyller.	  Denna	  logotyp	  är	  dock	  det	  enda	  i
kampanjfilmen	  för	  Triss	  som	  kommunicerar	  socialt	  ansvar.
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Det	  primära	  målet	  med	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  är	  att	  påvisa	  företagets
sociala	  ansvar.	  Denna	  typ	  av	  profileringskampanj	  kan	  klassifieras	  som	  en
samhällelig	  kampanj.	  Ett	  annat	  mål	  som	  beskrivs	  är	  att	  kampanjen	  ska
informera	  och	  framför	  allt	  att	  få	  allmänheten	  att	  börja	  reflektera	  över
spelfrågor.	  Detta	  gör	  att	  kampanjen	  även	  skulle	  kunna	  beskrivas	  som	  en
samhällskampanj	  med	  kunskaps-‐	  och	  antagandemål.	  Både	  dessa
kommunikationsmål	  finns	  representerade	  i	  den	  kvalitativa	  näranalysen
tillsammans	  med	  en	  tredje	  kampanjform,	  samhällskampanj	  med	  beteendemål.
Detta	  kommunikationsmål	  var	  dock	  inte	  något	  som	  SvS	  jobbade	  med.	  Att	  de
genom	  kampanjen	  inte	  försöker	  förändra	  ett	  beteende	  kan	  upplevas
motsägelsefullt,	  om	  man	  ser	  till	  uppmaningen	  ”Spela	  Lagom”.	  Utifrån	  ett
samhälleligt	  välfärdsperspektiv	  skulle	  en	  beteendeförändring	  kunna	  ses	  som
mest	  givande,	  och	  så	  även	  utifrån	  SvS	  uppdrag	  som	  handlar	  om	  att	  minimera
sociala	  konsekvenser	  av	  sin	  verksamhet.	  Istället	  kan	  kampanjfilmerna
beskrivas	  ha	  ett	  primärt	  kommersiellt	  motiv	  där	  företaget	  vill	  ändra
mottagarens	  bild	  av	  dem	  i	  syfte	  att	  på	  sikt	  öka	  företagets	  intäkter.

Inom	  båda	  kampanjfilmerna	  använder	  man	  sig	  av	  ett	  antal	  olika	  budskaps-‐	  och
positioneringsstrategier;	  som	  till	  exempel	  humor,	  slogans,	  USP,	  ESP	  och
konsekvensbeskrivning.	  Viktigt	  att	  understryka	  är	  att	  avsändaren	  vid
positionering,	  och	  även	  budskapformulering,	  bör	  lägga	  fokus	  på	  mottagaren	  då
det	  är	  deras	  uppfattning	  av	  budskapet	  som	  avgör	  kampanjens	  effektivitet.
Inom	  urvalet	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  kan	  man	  se	  att
budskapet	  uppfattas	  olika	  där	  vissa	  förstår	  budskapet,	  vissa	  ser	  en	  helt	  ny
innebörd	  och	  vissa	  inte	  ser	  någon	  innebörd	  alls.	  Detta	  problem	  kan	  bero	  på	  att
den	  breda	  icke-‐homogena	  målgruppen	  gör	  att	  avsändarna	  inte	  kan	  formulera
ett	  budskap	  som	  uppfattas	  lika	  av	  alla	  som	  rör	  sig	  inom	  målgruppen.	  Detta
även	  då	  ingen	  genomarbetad	  profil	  över	  målgruppen	  kan	  framställas	  från	  den
icke-‐homogena	  målgruppen.

En	  stor	  del	  av	  budskapsformuleringen	  i	  båda	  kampanjfilmerna	  bygger	  på
användningen	  av	  humor.	  Trots	  att	  en	  stor	  del	  av	  urvalet	  av	  potentiella
framtida	  spelkonsumenter	  förstår	  denna	  humor	  finns	  det	  delar	  ur	  gruppen
som	  inte	  uppfattar	  humorn	  som	  används	  i	  kampanjfilmerna.	  Detta	  kan	  vara
ytterligare	  en	  effekt	  av	  den	  breda	  målgruppen	  då	  man	  vid	  användning	  av
humor	  som	  strategi	  bör	  lägga	  stort	  fokus	  på	  målgruppen.	  Det	  kan	  även	  bero	  på
att	  buskapet	  är	  för	  komplicerat	  för	  strategin,	  då	  humor	  ofta	  är	  mest
applicerbar	  på	  enkla	  meddelanden.

Hur	  uppfattar	  ett	  urval	  av	  potentiellt	  framtida	  spelkonsumenter	  Svenska
Spel	  och	  deras	  sociala	  ansvar	  utifrån	  kampanjfilmerna,	  och	  vilka
kommunikativa	  aspekter	  kan	  ha	  påverkat	  denna	  uppfattning?
Urvalet	  av	  potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  innefattar	  en	  bred	  invärtes
variation	  när	  det	  kommer	  till	  uppfattningen	  av	  kampanjfilmerna.	  Även	  om
vissa	  i	  urvalet	  menar	  att	  det	  är	  bra	  att	  SvS	  tar	  socialt	  ansvar	  kan	  det	  dock
fastställas	  att	  det,	  i	  ett	  antal	  fall,	  ryms	  en	  stor	  skepsis	  mot	  det	  sociala	  ansvaret
som	  uttrycks	  i	  den	  kommunikation	  studien	  berör.	  Dessa	  personer	  menar	  att
kampanjen	  är	  ett	  sätt	  för	  SvS	  att	  framställa	  sig	  som	  ansvarsfulla	  och	  även	  att
SvS	  endast	  försöker	  vagga	  in	  spelaren	  i	  en	  falsk	  trygghet.	  Att	  dessa	  mottagare
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inte	  uppfattar	  kommunikationen	  som	  den	  är	  ämnad	  leder	  alltså	  till	  att
kommunikationen	  skapar	  missförstånd	  och	  förvirring	  berörande	  CSR-‐arbetet,
snarare	  än	  förståelse	  och	  klarhet	  gällande	  detta	  spelansvar.

I	  studien	  har	  ett	  antal	  aspekter	  identifierats	  som	  kan	  vara	  orsaker	  till	  att	  dessa
personer	  uppfattar	  CSR-‐kommunikationen	  som	  ”window-‐dressing”.	  En	  av
dessa	  aspekter	  är	  den	  breda	  icke-‐homogena	  målgrupp	  som	  kampanjerna
riktar	  sig	  mot	  och	  då	  indirekt	  kanalvalet.	  Detta	  då	  denna	  masskommunikativa
funktion,	  som	  tidigare	  diskuterats,	  kan	  leda	  till	  låg	  budskapsstyrning	  och	  då	  att
vissa	  delar	  av	  den	  stora	  målgruppen	  inte	  uppfattar	  kommunikationen	  som	  den
ämnats	  göra.	  En	  överkommunikation	  av	  ansvaret	  kan	  även	  det	  ses	  som	  en
aspekt.	  En	  annan	  aspekt	  är	  det	  faktum	  att	  SvS	  talar	  till	  mottagarna	  och	  inte
interagerar	  med	  dem,	  samt	  att	  de	  talar	  om	  sitt	  sociala	  ansvar	  när	  de	  istället	  i
all	  sin	  kommunikation	  bör	  uttrycka	  sig	  ansvarsfullt.	  Det	  faktum	  att	  mottagarna
inte	  informeras	  om	  de	  faktiska	  ansvarsåtgärder	  SvS	  genomför	  kan	  ses	  som	  en
aspekt	  som	  gör	  att	  dessa	  mottagare	  inte	  tror	  att	  det	  beskrivna	  arbetet
införlivas	  i	  verkligheten.	  Att	  SvS	  kommunicerar	  sin	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanj
parallellt	  med	  sin	  Triss-‐kampanj,	  vilka	  dessa	  mottagare	  beskriver	  ha	  ett
intresse	  som	  kolliderar	  med	  varandra,	  kan	  också	  beskrivas	  som	  en	  aspekt	  som
påverkar	  kommunikationen.	  Detta	  kan	  även	  kopplas	  till	  det	  faktum	  att	  SvS
bedriver	  sitt	  ansvar	  ur	  ett	  kommersiellt	  perspektiv,	  något	  som	  denna	  grupp	  av
mottagare	  förstår.	  Dessa	  personer	  menar	  att	  SvS	  endast	  vill	  framställa	  sig	  som
ansvarsfulla.	  Om	  SvS	  istället	  tagit	  ansvar	  direkt	  genom	  kampanjen,	  till	  exempel
genom	  en	  tydligt	  beteendefokuserad	  samhällskampanj	  kanske	  dessa
uppfattningar	  kunnat	  undvikits.

Att	  SvS	  arbete	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”	  hos	  delar	  av	  den
mottagargrupp	  som	  studerats	  är	  ett	  faktum.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  att	  profil
och	  image	  inte	  överlappar	  varandra,	  vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  en
förtroendekris	  och	  där	  företagets	  konsumenter	  väljer	  konkurrerande	  företag.
Ett	  antal	  ut	  mottagargruppen	  menar	  att	  SvS	  ansvar	  endast	  är	  just	  en
skenmanöver	  vilket	  leder	  till	  att	  deras	  bild	  av	  företaget	  blir	  sämre	  än	  det
förmodligen	  hade	  varit	  om	  företaget	  inte	  tagit	  socialt	  ansvar.	  Det	  är	  även	  av
denna	  anledning	  som	  CSR	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  hot	  mot	  ett	  företag,
misslyckade	  CSR-‐aktiviteter	  kan	  alltså	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  företagets	  image.
Detta	  kan	  även	  sägas	  införlivas	  i	  verkligheten	  då	  det	  bland	  urvalet	  av
potentiella	  framtida	  spelkonsumenter	  finns	  ett	  misstro	  mot	  företaget,	  där	  ett
antal	  deltagare	  inte	  tycker	  att	  de	  utifrån	  kommunikationen	  inte	  kan	  lita	  på	  SvS.
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  understryka	  att	  image	  är	  en	  individs	  intryck	  av	  en
organisation	  vid	  ett	  tillfälle.	  Imagen	  kan	  vara	  olika	  från	  individ	  till	  individ	  och
förändras	  över	  tid.	  Det	  finns	  alltså	  inget	  i	  studien	  som	  pekar	  på	  att	  delar	  av
andra	  mottagargrupper	  uppfattar	  SvS	  CSR-‐kommunikation	  som	  ”window-‐
dressing”.	  Över	  en	  tid	  samlas	  dessa	  intryck	  och	  ett	  företags	  anseende	  bildas.
Kanske	  kan	  man	  även	  här	  finns	  anledningen	  till	  att	  konsumenter	  som	  är
kritiska	  mot	  SvS	  ändå	  väljer	  dessa	  då	  det	  finns	  ett	  antal	  andra	  positiva	  intryck
som	  är	  av	  större	  vikt	  i	  ett	  anseendeperspektiv.
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7	   Slutdiskussion
En	  återkommande	  punkt	  i	  studien	  som	  är	  svårt	  att	  diskutera	  utifrån	  ett
kommunikationsvetenskapligt	  perspektiv	  är	  vad	  SvS	  borde	  bedriva	  för
kampanjer	  utifrån	  sitt	  uppdrag	  från	  den	  svenska	  staten.	  Detta	  blir	  extra	  tydligt
om	  man	  ser	  utifrån	  Palms	  teori	  om	  mål,	  motiv	  och	  avsändare.	  Följande	  är	  ett
utdrag	  ur	  denna	  studie:

Om	  man	  ser	  till	  SvS	  uppdrag	  från	  staten	  som	  inkluderar	  spelansvar	  i	  den
bemärkelse	  att	  de	  ska	  se	  minimera	  sociala	  konsekvenser	  så	  skulle	  man	  kunna	  anta
att	  en	  samhällskampanj	  med	  beteendemål	  skulle	  genomföra	  detta	  ansvar	  bättre	  än
en	  informationskampanj	  berörande	  deras	  ansvar.	  Detta	  då	  kampanjen	  enligt	  SvS
har	  ett	  kommersiellt	  motiv	  och	  inte	  ett,	  som	  i	  samhällskampanjer,	  välfärdsmotiv
där	  utbytet	  sker	  mellan	  individ	  och	  samhälle.

Man	  kan	  fråga	  sig	  om	  en	  beteendefokuserad	  samhällskampanj	  skulle
undanröja	  de	  tvivel	  som	  finns	  hos	  studiens	  definierade	  mottagargrupp.	  Detta
då	  denna	  kampanj	  skulle	  fungera	  som	  ett	  ”bevis”,	  ett	  bevis	  för	  att	  SvS	  tar
avsvar,	  bara	  i	  sig	  själv.	  Det	  är	  också	  motsägelsefullt	  att	  SvS	  tar	  det
välfärdsbetonade	  uppdrag	  som	  de	  tildelats	  och	  vänder	  detta	  till	  en	  kampanj
med	  ett	  kommersiellt	  motiv.

Ragnå	  diskuterar	  även	  konkurrensen	  mellan	  varumärkena	  och	  att	  det	  på
respektive	  produktavdelning	  sitter	  personer	  som	  bedöms	  på	  hur	  väl	  deras	  spel
utvecklar	  sig	  ekonomiskt	  och	  att	  dessa	  då	  inte	  ser	  spelansvar	  som	  en	  speciellt
viktig	  fråga.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  anledning	  att	  ”spela	  lagom”-‐konceptet	  inte
anammats	  ännu	  mer	  inom	  de	  olika	  produktvarumärkena.	  Detta	  är	  något	  som
SvS	  bör	  lösa	  då	  företagets	  ansvar	  bör	  ta	  form	  i	  alla	  delar	  av	  kommunikationen
för	  att	  minska	  risken	  att	  det	  kan	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”.	  Kanske
kan	  det	  arbete	  som	  SvS	  beskriver	  att	  de	  håller	  på	  med,	  att	  öka	  känslan	  av	  att	  de
varumärken	  som	  finns	  inom	  företaget	  ingår	  i	  en	  familj,	  även	  bidra	  till	  att
ansvarsfull	  kommunikation	  bedrivs	  av	  alla	  varumärken.	  Det	  betyder	  inte	  att
alla	  varumärken	  ska	  bedriva	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjer	  utan	  att	  alla	  produkt-‐
varumärken	  bör,	  i	  all	  sin	  kommunikation,	  tala	  utifrån	  SvS	  sociala	  ansvar.

Lars	  Ragnå	  menar	  att	  de	  i	  kampajen	  för	  Triss	  försöker	  komma	  ner	  i	  de	  yngre
åldrarna	  då	  de	  ser	  att	  det	  bland	  lojala	  kunder	  finns	  en	  övervikt	  av	  personer
som	  är	  över	  50	  år.	  Detta	  beskriver	  Lars	  Ragnå	  som	  en	  väldigt	  känslig	  balans-‐
gång	  då	  SvS	  inte	  vill	  uppfattas	  som	  att	  de	  riktar	  sin	  kommunikation	  mot	  de
som	  egentligen	  inte	  alls	  ska	  spela.	  Hur	  långt	  ner	  i	  åldrarna	  man	  vill	  gå	  beskrivs
inte	  men	  det	  är	  ett	  faktum	  att	  man	  inom	  vissa	  kampanjer	  effektmäter	  på
personer	  från	  16	  år	  och	  uppåt.	  Detta	  kan	  ses	  som	  motsägelsefullt	  då
kommunikationen	  endast	  får	  rikta	  sig	  till	  personer	  över	  18,	  och	  då	  spela
lagligt.	  Detta	  när	  de	  i	  själva	  verket	  inte	  ens	  får	  rikta	  sig	  till	  dessa	  personer.	  Att
de	  ändå	  når	  dessa	  är	  inte	  så	  konstigt	  med	  tanke	  på	  att	  de	  använder	  sig	  av	  ett
massmedie	  som	  tv.	  Frågan	  är	  om	  det	  är	  riktigt	  rätt	  att	  mäta	  kommunikations-‐
effekter	  på	  en	  grupp	  som	  kommunikationen	  får	  riktas	  mot,	  och	  om	  detta	  då
även	  är	  ansvarsfullt	  om	  man	  ser	  till	  deras	  etiska	  riktlinjer.

7.1	   Vidare	  forskning
Självklart	  skulle	  det,	  om	  man	  utgår	  från	  denna	  studie,	  se	  hur	  andra
mottagargrupper	  uppfattar	  kommunikationen.	  Att	  man	  då	  utgår	  från	  en
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intresent	  som	  SvS	  beskriver	  som	  extra	  viktig,	  till	  exempel	  personer	  med
statliga	  ämbete,	  riksdagsledarmöten	  eller	  ett	  specifikt	  departement	  som	  till
exempel	  finansdepartementet	  vilka	  SvS	  arbetar	  mot.

Om	  man	  ser	  till	  framtida	  forskning	  inom	  området	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att
se	  hur	  arbetet	  med	  socialt	  ansvar	  fungerar	  i	  den	  interna	  kommunikationen
mellan	  företagsvarumärket	  Svenska	  Spel	  och	  produktvarumärken	  såsom	  till
exempel	  Triss.	  Detta	  är	  extra	  intressant	  då	  det	  bekrivs	  som	  en	  vikt	  att
företagen,	  för	  att	  deras	  CSR	  inte	  ska	  uppfattas	  som	  ”window-‐dressing”,
kommunicerar	  ansvarfullt	  genom	  all	  kommunikation.

Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  se	  studier	  som	  ser	  djupare	  på	  CSR	  ur	  ett
motivperpektiv,	  alltså	  om	  ansvaret	  tas	  genom	  ett	  välfärdsmotiv	  eller
kommersiellt	  motiv.	  Detta	  koncept	  skulle	  kunna	  appliceras	  på	  andra	  statligt
ägda	  företag,	  som	  till	  exempel	  Systembolaget,	  Vattenfall	  och	  Apoteket.	  Att	  se
djupare	  på	  Systembolaget	  och	  Apotekets	  CSR-‐arbete	  kan	  vara	  intressant	  då
även	  de,	  precis	  som	  Svenska	  Spel,	  bör	  ta	  asvar	  för	  skadeverkningar	  av	  sin
verksamhet	  och	  informera	  konsumenterna	  om	  specifika	  välfärdsrelaterade
ämnen.
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Bilaga	  1:	  Intervjumanual:	  Spela	  Lagom,	  Svenska	  Spel sida	  1	  av	  1

Datum:	  16	  december	  2009
Tid:	  09:30
Respondent:	  Miriam	  Nilsson
Telefonnummer:	  0498	  26	  37	  28
Intervjuare:	  Daniel	  Lindmark

Inledningsfrågor

Berätta	  om	  studiens	  syfte	  och	  syftet	  med	  denna	  samtalsintervju	  samt	  övergripande
vad	  jag	  kommer	  att	  fråga	  om.
• Vad	  har	  du	  för	  roll	  på	  företaget?
• Vem	  var	  initiativtagaren	  till	  hela	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen?
• Är	  det	  svårt	  att	  jobba	  på	  ett	  företag	  som	  tar	  socialt	  ansvar?

Mål	  &	  Motiv

• Vad	  är	  motivet,	  varför	  väljer	  ni	  att	  sända	  denna	  kampanjfilm?
• Vad	  är	  målet	  med	  denna	  kampanjfilm?
• Finns	  det	  flera	  mål,	  eller	  flera	  delmål?
• Vilket	  anser	  du	  vara	  Svenska	  Spels,	  som	  företag,	  primära	  mål?
• Hur	  tror	  du	  arbete	  med	  detta	  sociala	  ansvar	  påverkar	  SvS	  anseende?
• Ni	  har	  inte	  valt	  att	  försöka	  förändra	  ett	  beteende,	  varför?

Praktiskt	  tillvägagångssätt

• Varför	  har	  ni	  valt	  att	  använda	  er	  av	  TV?
• Man	  brukar	  ofta	  prata	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  repetition,	  hur	  ofta	  sänds
kampanjfilmen?

• Vilken	  är	  kampanjens	  primära	  målgrupp?
• Hur	  tror	  du	  kampanjen	  hade	  fungerat	  med	  en	  smalare	  respektive	  bredare
målgrupp?

• Övervakar	  ni	  hur	  kampanjen	  uppfattas	  och	  om	  den	  har	  några	  effekter?

Budskapsformulering

• Hur	  kom	  ni	  fram	  till	  att	  välja	  att	  fokusera	  på	  tiden	  man	  spelar,	  och	  inte	  till
exempel	  på	  mängden	  pengar	  man	  spenderar?

• Ni	  använder	  er	  av	  humor	  i	  kampanjen,	  varför	  har	  ni	  valt	  att	  göra	  så?
• Att	  ni	  väljer	  att	  visa	  en	  person	  som	  genomför	  det	  önskade	  beteendet,	  det
vill	  säga	  spelar	  lagom,	  varför	  har	  ni	  valt	  att	  göra	  så?

• Hur	  upplever	  du	  att	  de	  sociala	  ansvaret	  annammas	  i	  den	  kommersiella
kommunikationen	  för	  varumärken	  såsom	  Triss?

Avslutande

• Finns	  det	  något	  viktigt	  som	  du	  känner	  att	  jag	  har	  missat,	  något	  du	  vill
tillägga?



Bilaga	  2:	  Intervjumanual:	  Spela	  Lagom,	  Garbergs sida	  1	  av	  1

Datum:	  30	  november	  2009
Tid:	  13:00
Respondent:	  Jan	  Lindforss,	  Projektansvarig,	  Garbergs
Telefonnummer:	  0738	  52	  15	  06
Intervjuare:	  Daniel	  Lindmark

Inledningsfrågor

Berätta	  om	  studiens	  syfte	  och	  syftet	  med	  denna	  samtalsintervju	  samt	  övergripande
vad	  jag	  kommer	  att	  fråga	  om.
• På	  vilket	  sätt	  var	  du	  inblandad	  i	  kampanjen?
• Berätta	  lite	  om	  kampanjen.
• Hur	  stor	  makt	  hade	  ni	  i	  samarbetet	  med	  Svenska	  Spel,	  hur	  mycket	  fick	  ni
bestämma?

Informantion	  från	  Svenska	  Spel	  om	  kampanjmål

• Vad	  fick	  ni	  för	  instruktioner	  från	  Svenska	  Spel,	  vad	  var	  målet	  med
kampanjen?

• Tror	  du	  att	  det	  finns	  flera	  mål	  med	  kampanjen?
• Vad	  sa	  de	  om	  motivet	  –	  varför	  ville	  de	  göra	  kampanjen?
• Vad	  var	  det	  viktigaste	  med	  kampanjen	  enligt	  Svs?
• Vilka	  följder	  tror	  du	  denna	  kampanj	  kan	  få	  för	  Svenska	  Spel?

Praktiskt	  tillvägagångssätt

• Varför	  har	  ni	  valt	  att	  använda	  er	  av	  TV?
• Vilken	  är	  kampanjens	  primära	  målgrupp?
• Hur	  tror	  du	  kampanjen	  hade	  fungerat	  med	  en	  smalare	  respektive	  bredare
målgrupp?

• Vad	  tror	  du	  kampanjen	  har	  för	  effekt	  på	  målgruppen?

Budskapsformulering

• Ni	  använder	  er	  av	  humor	  i	  kampanjen,	  varför	  har	  ni	  valt	  att	  göra	  så?

Övrigt

• Till	  skillnad	  från	  övriga	  reklamer	  från	  Svenska	  Spel	  visas	  i	  ”Spela	  Lagom”-‐
kampanjen	  hela	  företagsnamnet	  med	  logotypen,	  är	  det	  Svenska	  Spel	  som
bestämt	  detta?

Avslutande

• Finns	  det	  något	  viktigt	  som	  du	  känner	  att	  jag	  har	  missat,	  något	  du	  vill
tillägga?



Bilaga	  3:	  Intervjumanual:	  Triss,	  Svenska	  Spel sida	  1	  av	  1

Datum:	  3	  december	  2009
Tid:	  11:00
Respondent:	  Jonas	  Devallius,	  Projektansvarig,	  Svenska	  Spel
Telefonnummer:	  070	  565	  25	  21
Intervjuare:	  Daniel	  Lindmark

Inledningsfrågor

Berätta	  om	  studiens	  syfte	  och	  syftet	  med	  denna	  samtalsintervju	  samt	  övergripande
vad	  jag	  kommer	  att	  fråga	  om.
• På	  vilket	  sätt	  var	  du	  inblandad	  i	  kampanjen?
• Berätta	  lite	  om	  kampanjen.
• Hur	  ofta	  sänds	  kampanjfilmer	  för	  Triss	  i	  TV-‐mediet?
• Är	  det	  svårt	  att	  jobba	  på	  ett	  företag	  som	  tar	  socialt	  ansvar?

Mål	  och	  motiv

• Vad	  är	  målet	  med	  kampanjen?
• Hur	  förhåller	  sig	  denna	  kampanj	  till	  kampanjen	  för	  lagom	  spelande?
• Har	  ni	  tagit	  någon	  hänsyn	  till	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen	  i	  jobbet	  med
denna?

• Hur	  är	  det	  att	  framställa	  kommersiella	  kampanjer	  nu	  när	  ni	  även	  satsar	  på
en	  kampanj	  för	  lagom	  spelande?

• Vad	  är	  syftet	  med	  er	  kampanj	  för	  Triss?

Praktiskt	  tillvägagångssätt

• Ni	  använder	  er	  av	  humor	  i	  kampanjen,	  varför?
• Ni	  visar	  i	  reklamen	  inte	  produkten,	  varför?
• I	  filmen	  använder	  ni	  er	  av	  Ara	  Abrihamian,	  varför?
• Har	  Abrahamian	  använts	  i	  andra	  sammanhang	  där	  han	  representerat
Svenska	  Spel	  eller	  varumärket	  Triss?

Avslutande

• Finns	  det	  något	  viktigt	  som	  du	  känner	  att	  jag	  har	  missat,	  något	  du	  vill
tillägga?



Bilaga	  4:	  Intervjumanual:	  Triss,	  Grand sida	  1	  av	  1

Datum:	  1	  december	  2009
Tid:	  14:00
Respondent:	  Lars	  Ragnå,	  Projektansvarig,	  Grand
Telefonnummer:	  070	  380	  76	  33
Intervjuare:	  Daniel	  Lindmark

Inledningsfrågor

Berätta	  om	  studiens	  syfte	  och	  syftet	  med	  denna	  samtalsintervju	  samt	  övergripande
vad	  jag	  kommer	  att	  fråga	  om.
• På	  vilket	  sätt	  var	  du	  inblandad	  i	  kampanjen?
• Berätta	  lite	  om	  kampanjen.
• Hur	  stor	  makt	  hade	  ni	  i	  sammarbetet	  med	  Svenska	  Spel,	  hur	  mycket	  fick	  ni
bestämma?

Informantion	  från	  Svenska	  Spel	  –	  Mål	  och	  motiv

• Vad	  fick	  ni	  för	  instruktioner	  från	  Svenska	  Spel,	  vad	  var	  målet	  med	  denna
reklamfilm?

• Talade	  ni	  något	  om	  hur	  denna	  kampanj	  skulle	  förhålla	  sig	  till	  deras	  ”Spela
Lagom”-‐kampanj?

Praktiskt	  tillvägagångssätt

• Vilken	  är	  kampanjens	  primära	  målgrupp?
• Varför	  har	  ni	  valt	  att	  använda	  er	  av	  TV?

Budskapsformulering

• Ni	  använder	  er	  av	  humor	  i	  kampanjen,	  varför?
• Ni	  visar	  i	  kampanjen	  inte	  produkten,	  varför?
• I	  filmen	  använder	  ni	  er	  av	  Ara	  Abrihamian,	  varför?
• Har	  Abrahamian	  använts	  i	  andra	  sammanhang	  där	  han	  representerat
Svenska	  Spel	  eller	  varumärket	  Triss?

• Är	  det	  faktum	  att	  Ara	  är	  röd	  och	  vit	  ett	  medvetet	  val?

Övrigt

• Till	  skillnad	  från	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanjen	  visas	  inte	  företagsnamnet	  med
logotypen,	  är	  detta	  medvetet?

• Har	  ni	  tagit	  någon	  hänsyn	  till	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen	  i	  jobbet	  med
denna?

Avslutande

• Finns	  det	  något	  viktigt	  som	  du	  känner	  att	  jag	  har	  missat,	  något	  du	  vill
tillägga?



Bilaga	  5:	  Intervjumanual:	  CSR,	  Svenska	  Spel sida	  1	  av	  1

Datum:	  30	  november	  2009
Tid:	  11:00
Respondent:	  Ann-‐Sofie	  Olsson,	  Chef	  CSR	  &	  Public	  Affairs
Telefonnummer:	  08	  799	  76	  51
Intervjuare:	  Daniel	  Lindmark

Inledningsfrågor

Berätta	  om	  studiens	  syfte	  och	  syftet	  med	  denna	  samtalsintervju	  samt	  övergripande
vad	  jag	  kommer	  att	  fråga	  om.
• Vad	  innefattas	  i	  dina	  arbetsuppgifter	  inom	  Svenska	  Spel?
• Har	  du	  haft	  någon	  inblandning	  i	  kampanjen	  för	  lagom	  spelande?

CSR

• Hur	  är	  det	  att	  jobba	  med	  CSR	  på	  Svenska	  Spel?
• Hur	  tror	  du	  privatpersoner	  ser	  på	  Svenska	  Spels	  sociala	  ansvarstagande?
• Har	  ni	  fått	  någon	  respons	  från	  viktiga	  intressenter	  när	  det	  gäller	  ert	  sociala
ansvarstagande?

• Hur	  har	  det	  faktum	  att	  ni	  inte	  har	  några	  privata	  aktieägare	  påverkat	  ert
CSR-‐arbete?

• Vilka	  är	  de	  intressenter	  ni	  huvudsakligen	  har	  i	  åtanka	  när	  ni	  utvecklar	  ert
sociala	  ansvarstagande?

• Är	  ert	  anvar	  förväntat	  hos	  intressenterna?
• Ansvar	  före	  vinst	  är	  ett	  motto	  ni	  beskriver	  på	  er	  hemsida,	  vad	  menar	  ni
med	  detta?

• Har	  ert	  CSR	  ansvar	  fått	  effekter	  inom	  organisationen?

Att	  kommunicera	  CSR

• Vilka	  åtgärden	  har	  ni	  gjort	  för	  att	  kommunicera	  erat	  ansvar?
• Hur	  tror	  du	  arbete	  med	  detta	  sociala	  ansvar	  påverkar	  SvS	  anseende?
• Hur	  tror	  du	  arbete	  med	  Spela	  Lagom-‐kampanjen	  påverkar	  SvS	  anseende?
• Vad	  anser	  du	  vara	  det	  primära	  målet	  med	  Spela	  Lagom?
• Hur	  tror	  du	  ”Spela	  lagom”-‐kampanjen	  kan	  komma	  att	  påverka	  era
produktkampanjer?

• Socialt	  ansvar	  kan	  även	  vara	  risk	  om	  kunder	  och	  potentiella	  kunder
upplever	  att	  det	  uttalade	  ansvaret	  inte	  uppfylls,	  tror	  du	  att	  detta	  kan	  vara
ett	  problem	  för	  er?

• Utvärderar	  ni	  ert	  CSR-‐arbete?

Avslutande

• Finns	  det	  något	  viktigt	  som	  du	  känner	  att	  jag	  har	  missat,	  något	  du	  vill
tillägga?



Bilaga	  6:	  Samtalsmanual	  till	  fokusgrupper sida	  1	  av	  1

Grupp: nr.1 nr.2 nr.3
Datum:	   09-‐12-‐07 09-‐12-‐07 09-‐12-‐09
Tid:	   14:45 15:25 10:45
Plats:	  S:t	  Eskils	  Gymnasium,	  Eskilstuna
Moderator:	  Daniel	  Lindmark

Introduktion

• Låter	  deltagarna	  presentera	  sig	  för	  att	  underlätta	  transkribering
• Kort	  introduktion	  av	  Svenska	  Spel
• Kort	  introduktion	  av	  studiens	  syfte	  samt	  syfte	  med	  fokusgrupperna

Uppstartning	  av	  diskussion

• Vad	  tycker	  ni	  om	  Svenska	  Spel?
• Tycker	  ni	  att	  Svenska	  Spel	  är	  ett	  ansvarsfullt	  företag?

Kampanjfilmen	  för	  Triss	  visas

• Vad	  tycker	  ni	  om	  den	  här	  kampanjfilmen	  för	  Triss?

Kampanjfilmen	  för	  Spela	  Lagom	  visas

• Vad	  tycker	  ni	  om	  den	  här	  kampanjfilmen	  för	  Spela	  Lagom?
• Hur	  tycker	  ni	  att	  de	  här	  kampanjfilmerna	  förhåller	  sig	  till	  varandra?
• Vad	  tror	  ni	  Svenska	  Spel	  vill	  med	  sin	  ”Spela	  Lagom”-‐kampanj?

o Vill	  de	  få	  folk	  att	  spela	  mindre
o visa	  att	  de	  är	  ansvarsfulla

• Hur	  uppfattar	  ni	  Svenska	  Spel,	  är	  det	  ett	  bra	  företag	  eller	  ett	  dåligt?
o Bra	  aspekter?
o Dåliga	  aspekter?

• Skulle	  ni	  kunna	  tänka	  er	  att	  konsumera	  Svenska	  Spels	  produkter	  när	  ni
får	  börja	  spela?

o Varför?
o Varför	  inte?

Utfyllnadsfrågor	  för	  att	  få	  igång	  diskussionen	  om	  den	  stagnerar

• Om	  ni	  skulle	  välja	  att	  spela,	  vilket	  bolag	  skulle	  ni	  välja?
• Vem	  tycker	  ni	  att	  det	  är	  som	  har	  ansvar	  för	  frågor	  inom	  spelmissbruk?
• Vad	  tror	  ni	  att	  Svenska	  Spel	  menar	  med	  lagom?



Bilaga	  7:	  CD-‐skiva	  med	  kampanjfilmer sida	  1	  av	  1

För	  dig	  som	  läser	  den	  digitala	  varianten	  av	  denna	  uppsats	  går	  kampanjfilmerna
att	  nå	  via	  YouTube	  på	  följande	  adresser,	  annars	  finns	  filmerna	  på	  CD-‐skivan.
(Observera	  att	  filmerna	  på	  YouTube	  kan	  tas	  bort	  av	  användaren.)

Spela	  Lagom:	  http://www.youtube.com/watch?v=DRLDTb4qjR0

Triss:	  http://www.youtube.com/watch?v=fLHPShgb5HM
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Hållbar utveckling 

för Svenska Spel 

venska Spel har även ambitionen att minska verk-

samhetens miljöpåverkan samt utveckla värde-

grundsarbetet. En viktig del av arbetet som ligger 

till grund för Svenska Spels hållbarhetsredovisning 

2008, är den intressentanalys som genomfördes under 

 hösten för att ge en uppdaterad bild över vad Svenska 

Spels externa intressenter anser om företaget ur perspekti-

vet samhällsansvar.  

För Svenska Spel är långsiktigt hållbar utveckling, att i alla 

lägen balansera den affärsdrivande verksamheten med 

samhällsansvaret. Detta görs genom att fokusera på fem 

strategiskt viktiga områden:

Under 2008 har Svenska Spel arbetat med att integrera 

ett betydande överskott till samhällsnyttiga ändamål, sam-

tidigt som de negativa sociala konsekvenser som kan upp-

stå i samband med spelverksamhet ska minimeras. En för-

siktighetsprincip vad gäller etablering av nya spel och 

marknader har antagits. De kommersiella delarna i företa-

gets övergripande mål har kompletterats med delar som 

Svenska Spels uppdrag från regeringen pekar med tydlighet ut samhällsansvaret som 
det överordnade syftet med verksamheten. Hållbar utveckling för Svenska Spel handlar 
därför om att tillhandahålla spel på ett socialt ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. 

S betonar att spelansvaret och spelsäkerheten tydligare ska 

integreras i verksamheten. Den kommersiella satsningen 

ska alltid vara i balans med Svenska Spels ansvarstagande, 

vilket betyder att i de fall där bolaget måste prioritera 

någotdera går ansvar före vinst.

Från och med 2009 kommer spelansvaret att vara en 

obligatorisk del i produktutvecklingsprocessen. Genom att 

utveckla nya spelansvarsverktyg samt kvalitetssäkra utbild-

ningen av personal och samarbetspartners, i kombination 

med tydliga mål och effektutvärderingar, ska Svenska Spel 

öka trovärdigheten i sitt agerande vad gäller samhälls-

ansvaret.  

WLA Award

I samband med World Lottery Associations 
kongress på Rhodos i oktober 2008, utsågs 
Svenska Spel till det främsta spelbolaget inom 
området ansvarsfullt spelande. ”WLA Award 
for Responsible Gaming Excellence” delades ut 
för första gången till det bolag bland organisa-
tionens medlemmar som anses stå för ”best 
practice” inom området ansvarsfullt spelande. 
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Prestation

I den intressentanalys som Svenska Spel lät genomföra hösten 2008 och som utfördes av Intellectual Capital, framkom att intressenterna  
  var eniga om att förväntningarna är högt ställda på Svenska Spel framför allt vad gäller samhällsansvar och affärsetiskt ansvar.

För Svenska Spel är det viktigt med en effektiv intressent-

dialog som bygger på ömsesidig respekt och förståelse för  

bolagets huvudintressenter; ägare, kunder, medarbetare, 

ombud och affärspartners, leverantörer, myndigheter, 

intresseorganisationer, konkurrenter och det lokala samhäl-

let. Genom nya former för dialog vill Svenska Spel skapa en 

möjlighet att förstå intressenternas behov och möta deras 

förväntningar och eventuella oro. Ett exempel på dialog är 

den intressentanalys som genomfördes under hösten 2008 

och redovisas på sidorna 36–37. Ytterligare exempel på dia-

log är de återkommande frukostmöten med riksdagsleda-

möter som arrangeras i syfte att berätta om Svenska Spels 

verksamhet, men framför allt att ge tillfälle till frågor och 

diskussion kring aktuella ansvarsfrågor. Ett stort fokus har 

lagts på spelansvar och säkerhetsfrågor vid dessa möten.

Svenska och internationella riktlinjer

Svenska Spel är anslutet till World Lottery Associa-
tion Responsible Gaming Framework, European 
Lottery Responsible Gaming Code, medlem av 
Spelmark nadens etiska råd SPER samt en del av 
forumet Oberoende Spelsamverkan OSS. 

Se mer information på svenskaspel.se under  
Om Svenska Spel och Svenska Spel i samhället.

Bolagets avdelning CSR (Corporate Social Responsibility) 

& Public Affairs, som ingår i koncernstab Kommunikation  

& Samhälle, har ansvaret för att utveckla övergripande  

policyer, strategier, processer, verktyg och nyckeltal vad gäl-

ler etik- och ansvarsfrågor. CSR-avdelningen har även det 

 övergripande ansvaret för den årliga hållbarhets-

redovisningen.    

Intervjupersonerna fick bedöma sina förväntningar på Svenska 
Spel utifrån en åttagradig skala, där 1 är obefintliga förvänt-
ningar och 8 är extremt höga förväntningar.

I intervjuerna fick respondenterna bedöma Svenska Spels  
prestation vad gäller att ta sitt ansvar inom respektive område 
på en skala från 1 till 8, där 1 är inte alls och 8 är helt optimalt.



!"#$%$&'(!"#$#%&!'#!()*+,-%!(.*/,!01//2%#0*3,#*$4)5,+5+&!6778 !"#$%*%$'%(

32   SVENSKA SPEL ÅRSREDOVISNING 2008

HÅLLBARHETSREDOVISNING 
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Övergripande strategier
I samband med bolagsstämman 2008 gjorde ägaren ett  

tillägg till Svenska Spels uppdrag, vilket innebar att ”Svenska 

Spel ska anta en försiktighetsprincip när det gäller nya spel 

och nya marknader”. Svenska Spels koncernledning genom-

förde då ett grundläggande arbete med anledning av det 

reviderade uppdraget för företaget. 

En genomgående analys och tolkning av uppdraget 

genomfördes.

Syftet var att tolkningen skulle tjäna som vägledning för 

den interna styrningen. Koncernledningens tolkning av 

ägarens uppdrag redovisades för styrelsen i slutet av maj 

2008. Efter ingående diskussioner ställde sig styrelsen 

bakom de tolkningar som presenterades.

Styrelsebeslutet resulterade i en revidering av Svenska 

Spels långsiktiga målsättning genom att de kommersiella 

delarna i målet kompletterades med tydlig betoning på att 

spelansvaret och spelsäkerheten mycket tydligare ska inte-

greras i Svenska Spels långa och korta mål.  

Gemensamma värderingar
Interna gemensamma värderingar är en förutsättning för 

Svenska Spels ansvars- och hållbarhetsarbete. Därför har ett 

grundläggande värderingsarbete påbörjats under 2008. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2009 där syftet är att 

tydliggöra och förankra gemensamma värderingar inom 

Svenska Spel. 

Grunden för ansvarsarbetet är Svenska Spels etikpolicy 

som sammanfattar Svenska Spels övergripande riktlinjer för 

ett ansvarsfullt agerande såväl internt som externt. Svenska 

Spels ansvar gäller även i de miljöer där företaget verkar, 

gentemot anställda, affärspartners och ombud samt sam-

hället i allmänhet. Etikpolicyn grundar sig på FN:s Global 

Compacts principer som omfattar mänskliga rättigheter, 

arbetsförhållanden, affärsetik och miljö.

Den kommersiella satsningen ska alltid vara i balans med 
Svenska Spels ansvarstagande.

 De allmänna principerna i etikpolicyn understryker målet 

att vara ledande på spelansvar genom att leva upp till 

World Lottery Associations Responsible Gaming Framework 

och European Lotteries Responsible Gaming Code. Etikpoli-

cyn fastslår även att penningtvätt och annan brottslig verk-

samhet ska motverkas, samt vikten av att Svenska Spels 

verksamhet bedrivs med hög integritet och moral. 

 Etikpolicyn fastställdes under 2008 av styrelsen. Arbetet 

med att integrera Svenska Spels värderingar och leva upp 

till policyn har påbörjats. Stor vikt kommer att läggas på det 

värderingsdrivna arbetet under 2009.  
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Intressentanalysen  
2005 påbörjades en interaktion med Svenska Spels intressenter utifrån ett CSR-pers pek tiv, 
med syfte att klargöra vilka behov och förväntningar som existerade i och kring företaget. 
Allt eftersom samhällsdebatten om företagets ansvarstagande intensifieras, har behovet 
av att få en bättre förståelse för alla intressenters syn på dessa frågor ökat. 

En viktig del av arbetet som ligger till grund för Svenska 

Spels hållbarhetsredovisning 2008, är intressentanalysen 

som genomfördes under hösten 2008 för att ge en upp-

daterad bild över vad Svenska Spels externa intressenter 

anser om företaget ur perspektivet samhällsansvar. Intervju-

personerna bedömde hur väl man anser Svenska Spel pre-

sterar vad gäller ansvar, hur starka utvecklingsansträng-

ningar som görs, samt vilka risker och förväntningar som 

man anser är kopplat till detta arbete. 

Sammanfattningen av vad som framkommit vid intervjuer med de externa intressenterna:

Behov
Samhälle

 
  och dialog

Miljö

Bolagsstyrning/ 
Affärsetik

Varför viktigt? Nyckeltal
Kontinuerlig  
intressentdialog 
med kvantifier -
bara mått

Hot

 
anseende

 
restriktioner

Aktiviteter
Samhälle

 
och konsekvent 
kommunikation

debatten

verkans projekt

Miljö
 

det som görs

Bolagsstyrning/ 
Affärsetik

mer lättillgänglig

Sammanfattning
Enligt Svenska Spels externa intressenter bör  
prioriteringen för före tagets  ansträngningar  
inom CSR vara:

1. Samhällsansvar
2. Affärsetiskt ansvar
3. Miljöansvar

Utmaningar

 
och konsekvent

Samhällsansvar

Hur företaget tar ett ansvar för eventuella negativa effekter 

som vissa produkter har på samhället. Spelansvar är en vik-

tig del av detta.

Affärsetiskt ansvar

Hur bolaget styrs och drivs utifrån etiska och moraliska 

aspekter.  

Miljöansvar  

Hur företaget inom ramen för den affärsmässiga verksam-

heten säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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Socialt ansvar

Strategi 

Spelansvarspolicyn lyder som följer: 

”Vi ska aktivt verka för att minimera negativa sociala kon-

sekvenser som kan uppstå i samband med spelverksamhet. 

Denna strävan ges mycket hög prioritet vid alla verksam-

hetspåverkande beslut och ska resultera i konkreta åtgärder 

för ett stärkt spelansvar.”

Det betyder att Svenska Spel:

 

i syfte att spela lagom.

 

spelansvarssynpunkt.

 

riktlinjer för marknadsföring av spel.

 

marknadsföring, information och effektiva  

ålderskontroller. 

att motverka spelberoende och skadeverkningar av spel. 

 

ombuden. 

Aktiviteter och Resultat

spelalagom.se 

En etisk grundregel för socialt ansvarstagande är ”det väl-
informerade valets princip”. Denna princip innebär att kun-

derna ha rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig 

information. Ett viktigt redskap i detta hänseende är 

Svenska Spels ”Spela lagom sajt” (spelalagom.se) som lan-

serades under 2008 och som ger kunden verktyg och infor-

mation för att kunna fatta välinformerade beslut om sitt 

spelande. Spelalagom.se hade vid slutet av 2008 haft när-

mare 22 000 besökare.

Spelkoll

Spelkoll är ett av Svenska Spels Spela lagom-verktyg som 

hjälper kunden att hålla ordning på sina spelvanor. Spelkoll 

analyserar kundens beteende och ger råd om vad man kan 

göra om man är på väg att utveckla riskabla spelvanor. 

Tjänsten omfattar spelande på svenskaspel.se och när man 

använder sitt Spelkort i butik. Spelkoll är en frivillig tjänst.  

I december 2008 lanserades en ny version av Spelkoll med 

en pokermodul och förenklad användning för användaren 

samt fler och mer personligt anpassade kommentarer och 

rekommendationer beroende på spelarens individuella 

spelbeteende.

Spelkoll lanserades under 2007. I december 2008 var det 

över 35 000 personer som använde Spelkoll.  

-

tannien), Richard Wood vid GamRes Limited (Kanada) samt 

Jonathan Parke vid The Gambling Lab (Storbritannien) har 

haft i uppdrag av Svenska Spel att genomföra en undersök-

ning av Spelkoll.

25 procent av de 2 300 personer som svarade på under-

sökningen hade aktiverat Spelkoll. Undersökningen indike-

rar att 63 procent av Spelkolls användare upplever att de är 

bättre informerade om sitt spelbeteende än tidigare. Cirka 

66 procent känner sig mer säkra på att de kan spela med 

större medvetenhet. Ungefär 40 procent anser att tjänsten 

Det sociala ansvaret är en av grundpelarna i Svenska Spels verksamhet.  
Svenska Spel har därför antagit en särskild spelansvarspolicy.
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ger dem bättre kontroll över sitt spelbeteende. Ett fåtal 

uttryckte frustration över att i förhand behöva sätta 

beloppsgränser för hur mycket de ska spela för. Cirka 75 

procent av de över 2 000 kunder som deltog i undersök-

ningen var män, medelåldern var 44 år. 

Åldersgräns på 18 år

Samtliga spel förutom lotter har en åldersgräns på 18 år. 

På kasinon är åldersgränsen 20 år. 

Att åldersgränsen efterlevs i butik, på restauranger och i 

bingohallar kontrolleras med hjälp av externa leverantörer. 

Ett ombud eller en affärspartner som bryter mot reglerna 

riskerar att bli avstängd från samarbetet med Svenska Spel. 

Avstängning sker efter två kontroller. Under 2008 har det 

genomförts 1 703 provköp hos butiks- och spelombud.  

39 stycken stängdes av på grund av dålig efterlevnad av 

åldersgränser. Ett ombud har sagts upp till följd av brist-

ande ålderskontroll. Det har genomförts 2 715 observations -

kontroller och 492 provköp hos affärspartners som har 

Vegasautomater, i syfte att stävja minderårigt spelande.  

10 restauranger har fått återkallat tillstånd från Lotteri-

inspektionen på grund av ej godkända ålderskontroller.

På svenskaspel.se säkras åldersgränserna genom Spel-

kortet som kräver 18-års åldersgräns vilket kontrolleras via 

SPAR-registret.   

Under 2008 infördes åldersverifiering på Vegasautoma-

terna. Det innebär att spelarna måste fylla i  födelsedatum 

innan de kan påbörja sitt spelande. Födelsedatumet som 

spelarna anger när de vill spela på Vegas, skrivs ut på det 

personliga vinstbeviset och kontrolleras vid uthämtning av 

vinst. Vid årets slut hade cirka 90 procent av automaterna 

åldersverifiering. Implementeringen av åldersverifiering 

fortsätter under 2009. 

Centrala nyckeltal för spelansvar
Sedan 2005 arbetar Svenska Spel med nyckeltal för spelansvar. Nyckel talen är 
indelade i socialt och ekonomiskt ansvar, fördelat mellan affärspartners och 
anställda. 

2008 2007 2006

Socialt ansvar

Spelare med problem, %1 1,4 1,7 1,5

Antal frivilliga avtal kasinogäster, antal 2 2 022 1 869 1 558

Samtal med kasinogäster om spelvanor, antal 3 217 2 840 2 238

Statliga bolag tar mer ansvar , %1 71 69 70

Affärspartners ansvar

Diplomerade ombud, % 66 50 41

Diplomerade affärspartners, % 71 81  — 

Provköp, antal 3 2 195 5 091 6 998
 3 2 715 3 146 2 380

Avstängda på grund av provköp, antal 4 39 27 4

Anställdas ansvar

Personalen tycker att spelansvar är positivt , % 5 95 93 96

1.   Uppgifter från spelkartläggningen. I samarbete med GfK Sverige AB genomför Svenska Spel 
undersökningen ”Spelkartläggningen”. Syftet med undersökningen är att kartlägga den 
vuxna befolkningens kännedom och attityd till spel och spelvanor. Undersökningen genom-
förs via en postal enkät till 6 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 16 och 75 år 
(adresskälla: DAFA SPAR). Svarsfrekvensen 2008 låg på ca 58% (3 493 bearbetningsbara enkä-
ter). Spelar basen representerar andelen av svenskarna som varje år spelar hos Svenska Spel.

2.   Kasinobesökare som upplever sig ha problem med att kontrollera sitt spelande, erbjuds att 
teckna ett avtal om frivilligt besöksförbud, alternativt begränsning  av besöksfrekvensen till 
maximalt åtta gånger/månad på samtliga kasinon. Tids perioden för avstängning eller besöks-
begränsning är lägst sex månader. 

3.  Under året har affärsområde Restaurangspel tillämpat två metoder för ålderskontroller; 

administrationen är större men resultatet är bättre som underlag vid beslut om avstäng-
ning/uppsägning.

4. Inkluderar både affärspartners (restauranger och bingohallar) och ombud (butik). 

5.  Intern undersökning via webben.

>>
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Utbildning

Svenska Spel informerar och utbildar ombud, restauratörer, 

bingopersonal och all egen personal i spelansvar. Utbild-

ningarna är framtagna i samarbete med Spelinstitutet.  

Syftet med utbildningarna är att öka förståelsen för proble-

matiken som kan uppstå i samband med spelverksamhet 

och ge verktygen för att kunna hantera dem på ett bra sätt.  

Kasinopersonalen arbetar i förekommande fall proaktivt 

med spelansvar genom att ta kontakt med gästerna för att 

informera om var hjälp finns att få; exempelvis genom att 

man frivilligt kan stänga av sig själv från kasinobesök och/ 

eller begränsa antalet besök. Under 2008 valde 2 022 kun-

der att stänga av sig från kasinot. 

Stödkontakten

I december 2008 startade Svenska Spel och Spelinstitutet 

ett samarbete kring ett nytt spelansvarsverktyg ”Stödkon-

takten”, ett försök som inte har provats tidigare någonstans 

i världen. Svenska Spels ansvar är att förmedla information 

om Stödkontakten via svenskaspel.se och på samtliga kasi-

non. Tjänsten tillhandahålls av företaget Spelinstitutet.

Istället för att kunden/gästen själv kontaktar en rådgivare, 

ber man om att få bli kontaktad via telefon eller mejl. 

På Stödkontakten kan kunden:

finns hjälp att få.

Uppgifter om kunden sparas inte.

Fokus 2009

 

spelansvar i produktutvecklingsprocessen.

ansvarsfunktioner

Kampanj ålderskontroll
Hösten 2008 genomförde Svenska Spel och Vegas 
en ansvarskampanj med budskapet ”Mellan 18 och 
23 år” på restauranger och bingohallar som har 
Vegas. Målet med kampanjen var att förbättra prov-
köpsresultatet och att få ålderskontrollen att bli en 
rutin i vardagen. Ansvarskampanjen gav positiv 
effekt och provköpsresultatet har förbättrats. Av  
de försäljningsställen som tog del av informations-
kampanjen, kontrollerade 81 procent legitimation 
på spelarna.
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1 Inledning 

Svenska Spel ska utveckla och tillhandahålla spel med hög kvalitet och därmed utgöra 
ett trovärdigt alternativ för den svenska allmänhetens efterfrågan av spel. I detta arbete 
ska utveckling av spel, marknadsföring, distribution och försäljning av dessa, utformas så 
att risker för överdrivet spelande minimeras.  

Ett viktigt led i Svenska Spels strävan att begränsa riskerna för överdrivet spelande är att 
arbeta med förebyggande åtgärder, information och utbildning. Vi kallar det Spelansvar. 

Spelaren skall ges möjligheten att själv fatta informerade beslut och därmed ha kontroll 
över sitt spelande. Svenska Spel skall tillhandahålla verktyg för att ”Spela Lagom”. 

Vi går i täten för att utveckla spelansvar och vår ambition är att vara världsledande på 
området. 

Om Svenska Spel skall lyckas med sin höga ambition måste vår spelansvarsfilosofi också 
genomsyra våra marknadsföringsåtgärder. Utmaningen när det gäller ett spelbolags 
marknadsföringsåtgärder är, som saken har uttryckts av Per Binde i Statens 
folkhälsoinstituts studie om spelreklam och spelberoende, att göra reklam som saluför 
måttfullt och glädjande spelande, som inte hetsar till jakt på pengar och allt större 
insatser och som i samhället upplevs som rimlig med tanke på spelproduktens speciella 
karaktär.  

Det är i sammanhanget viktigt att belysa att olika hänsynstagande gör sig gällande i olika 
situationer – till exempel uttalas i den ovan nämnda studien, avseende spel med låg och 
moderat risk för spelproblem, att det är tveksamt om en reglering i form av begränsning 
av reklamvolym, nämnvärt skulle minska spelproblem i samhället. Även skillnaden i olika 
medias inverkan noteras och det fastslås t ex att TV-reklam upplevs som mer påverkande 
än reklam i tidningar. Vi måste därför beakta omständigheterna i sak i varje enskilt fall 
och fatta väl avvägda beslut med hänsyn till vårt uppdrag; att å ena sidan värna om våra 
kunder till undvikande av bland annat sociala skadeverkningar och skydd av minderåriga 
men, å andra sidan, ge nödvändig information om våra produkter samt kanalisera spel 
från mindre nogräknade aktörer och spelbolag som saknar tillstånd att bedriva spel i 
Sverige och vilka undandrar sig Lotteriinspektionens tillsyn. 

Med dessa Riktlinjer för Marknadsföring (”Riktlinjerna”) avser Svenska Spel förtydliga hur 
vi skall arbeta med ansvarsfull marknadsföring och vilka hänsynstagande som vi 
ovillkorligen skall ta i samband med reklam för våra olika produkter och tjänster för att 
leva upp till våra tillstånd, gällande lagstiftning och den därutöver gående etik och moral 
som vi själva ställer upp för vår verksamhet. Alla som arbetar med marknadsfrågor och 
som har en påverkan på hur Svenska Spel kommunicerar med sina kunder har ett ansvar 
att noggrant ta till sig innehållet i Riktlinjerna och hålla sig inom ramen för vad som 
slagits fast genom Riktlinjernas bestämmelser. 

2 Svenska Spels övergripande principer för spelansvar i marknadsföringen 

2.1 Syfte. Det ingår i vårt uppdrag att kanalisera spelandet från oreglerade aktörer till en 
säker och trovärdig miljö. Vi behöver därför informera om och marknadsföra våra 
produkter och tjänster. Givet vårt kanaliseringsuppdrag finns det i det enskilda fallet ett 
utrymme för att tolka hur och i vilken utsträckning sådan information kan ske. Kriterier 
för sådana bedömningar kan till exempel vara: spelform, distributionskanal, behov av 
kanalisering, spelansvarsverktyg, branschens utveckling och övriga relevanta omständlig-
heter. Svenska Spels marknadsföring kan således i vissa sammanhang leda till ett ökat 
spelande. Däremot ska marknadsföring inte ske på bekostnad av ökad andel 
spelberoende. För att säkerställa detta genomför Svenska Spel kontinuerliga mätningar 
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över andelen spelberoende uppdelat per produkt och distributionskanal. 

2.2 Normer och begränsningar. Svenska Spel skall naturligtvis följa på området gällande 
lagar och regulatoriska krav i våra tillstånd samt European Lotteries and Toto 
Association’s och Spelmarknadens Etiska Råds Etiska Riktlinjer (”SPERs Riktlinjer”), som 
utarbetats tillsammans med våra branschkollegor i såväl Sverige som Europa.  

Utöver de sagda begränsningarna som gäller generellt för spelbranschen har Svenska 
Spel, i syfte att leva upp till att vara världsledande i spelansvar, fattat beslut om 
ytterligare begränsningar gällande marknadsföring. Dessa utgår ifrån SPERs Etiska 
Riktlinjer men består av mer långtgående inskränkningar för vissa produkter och/eller 
distributionskanaler. 

2.3 Socialt ansvarstagande. En etisk grundregel för socialt ansvarstagande inom 
marknadsföring är ”det välinformerade valets princip”. Denna princip innebär att de som 
spelar skall ha rätt till korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig information så att spelare 
kan fatta informerade val kring sitt spelande. Ett viktigt redskap i detta hänseende är 
Svenska Spels Spela Lagom-sajt (spelalagom.se) som förutom våra spelansvarsverktyg 
skall erbjuda riklig och värdefull information och fakta som underlättar för våra kunder 
att fatta välinformerade beslut om sitt spelande.  

3 Riktlinjer för marknadsföring 

I. Spelbolagens reklam skall vara laglig, hederlig och får inte utformas på ett alltför 
påträngande sätt. 

Förtydligande: Med laglig och hederlig menar vi att Svenska Spel skall följa de lagar 
som reglerar reklam. Det gäller till exempel marknadsföringslagen. Personuppgifts-
lagen och Lagen om namn och bild i reklam. 

Med inte stötande eller påträngande menar vi att våra budskap inte skall kränka 
någon grupp eller av konsumenter uppfattas som alltför överdrivna. 

Det innebär till exempel att vi beträffande våra marknadsföringsåtgärder: 

(a) skall respektera den personliga integriteten och de personer som tackat nej till 
direktreklam och telemarketing (detta gäller såväl upprättade NIX-register som 
”Reklam, nej tack” på dörrar och brevlådor); 

(b) såvida ett befintligt kundförhållande inte är upprättat, endast skall göra e-
postutskick eller vanliga postutskick efter att adressaten har lämnat sitt 
godkännande till att erhålla marknadsföringsutskick. Det sagda skall dock inte 
anses utgöra ett hinder mot att biträda befintliga kunder att, i eget namn, 
erbjuda tredje part att delta i spel, lotteri eller annan aktivitet vilken erbjuds av 
Svenska Spel. Svenska Spel skall emellertid aldrig lämna sina kunder ersättning 
eller förmåner för att på ovan beskrivet sätt bjuda in tredje part; 

(c) skall erbjuda våra kunder att tacka nej till marknadsföringsutskick samt 
därutöver, även om kunderna inte har avböjt utskick, tillse att kunder, som 
under tre månader eller mer, inte har visat intresse för våra produkter eller 
tjänster ej erhåller mer än två marknadsföringsutskick. Har mer än tolv månader 
förflutit sedan en kund senast visade intresse för våra produkter, tjänster eller 
information, skall marknadsföringsutskick överhuvudtaget inte ske; 

(d) aldrig skall skicka marknadsföringsutskick till en person som från Spelkoll har 
fått diagnosen – spelproblem; 

(e) vid annonsering på Internet skall så kallad pop-up annonsering begränsas till 
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högst en pop-up per webbläsare och besök hos respektive sajt eller nätverk av 
sajter;  

(f) inte, avseende något av våra spel eller lotterier vilket kan ge penningvinst, skall 
erbjuda gratisspel i form av fri insats (Det sagda hindrar dock inte 
kombinationserbjudande som innebär en rabattering av insats. Notera dock 
begränsningar avseende sådana erbjudanden som framgår under punkt 5.);  

(g) inte skall ge bort s.k. give-aways till ett högre värde än 60 kronor per give-
away;  

(h) spel och alkohol får aldrig marknadsföras tillsammans eller i kombination. 

II. Reklam får inte missbruka konsumenternas förtroende för spelbranschen och dess 
aktörer och inte heller vilseleda konsumenterna. 

Förtydligande: Vår reklam får inte utformas på ett sådant sätt att konsumenternas 
förtroende för spel som underhållningsform skadas. Den får heller aldrig uppfattas 
som att vi medvetet försöker vilseleda konsumenterna. 

Det innebär till exempel att Svenska Spel, utöver vad som Riktlinjerna mer specifikt 
anger i bland annat punkt III och IV nedan, beträffande våra marknadsförings-
åtgärder: 

(a) skall vinnlägga oss om att vara tydliga och lämna kunderna rimlig, skälig och 
tillförlitlig information; och  

(b) för sådana evenemang eller aktiviteter som endast kan kommas åt genom att 
gå in på en spelplats skall ange detta klart och tydligt. 

III. Reklam får inte hävda att utfallet av själva dragningen i turspel beror på något 
annat än slumpen. 

Förtydligande: Personer med ett problematiskt spelbeteende har ofta felaktiga 
uppfattningar om hur slumpen fungerar. De tror också ofta att det finns en 
möjlighet alt påverka utfallet i lotterier och nummerspel . 

Svenska Spel skall aldrig i sin reklam understödja sådana felaktiga tankar. Det 
innebär till exempel att vi inte skall ge intryck av att en spelare genom statistik, 
kunskap eller speciella turnummer kan påverka utfallet i ett turspel. 

Med turspel avses inte vadslagningsspel och totalisatorspel eller tävlingar där 
spelaren genom skicklighet och kunskap faktiskt kan påverka möjligheten till vinst. 

IV. Reklam får inte innehålla felaktiga uppgifter vad gäller möjligheterna till vinst. 

Förtydligande: Vår reklam får inte ange att vinsten är större än vad den faktiskt är, vi 
skall heller inte överdriva möjligheten att vinna.  

Det innebär att Svenska Spel till exempel skall: 

(a) informera, på relevanta enheter såsom kuponger, lotter och regelhäften, om 
vinstchans och hur stor del av insatserna som betalas ut till spelarna i form av 
vinster (vinstandel); 

(b) tillse att det, vid angivande av en total vinstpott i en spelomgång, tydligt 
framgår vad den enskilde spelaren kan vinna i samma spelomgång; och/eller 

(c) tillse att reklam om vinst inte överdrivs genom att det i begreppet vinstchans 
även inkluderas återbetalning som understiger spelproduktens inköpspris. Om 

  Svenska Spel 4(10) 



!"#$%$&'(!"#$%&'(!")$*&!+,'-*,%.$+!/0+!1(+'%(2&/0+,%3 !"#$%+%$'%(

det finns ”vinster” som understiger spelproduktens inköpspris skall detta tydligt 
framgå. 

V. Reklam får inte selektivt riktas mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället. 

Förtydligande: Med sårbara och särskilt utsatta grupper avses personer som av olika 
skäl kan ha svårigheter att fatta genomtänkta beslut kring insatsens storlek eller sin 
möjlighet att vinna. 

Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder inte:  

(a) skall hävda att spel kan ersätta arbete eller studier eller att spel är en 
försörjningsform; 

(b) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på personliga, professionella eller 
utbildningsproblem såsom ensamhet eller depression; 

(c) skall påstå att spelande i sig kan förstärka personliga kvaliteter, t ex att det kan 
förbättra självkänsla eller självaktning eller resultera i erkännande eller 
beundran; 

(d) skall sammankoppla spel med förförelse, sexuell framgång eller ökad 
attraktivitet; 

(e) skall återge spel i en kontext som antyder tuffhet eller som sammankopplar spel 
med styrka eller ansvarslöshet; 

(f) skall påstå att spel är en manbarhetsrit eller ett mandomsprov; 

(g) skall utnyttja kulturella traditioner eller vidskepelse rörande spel eller tur; 
och/eller 

(h) uppmuntra till spel för pengar man inte kan undvara. 

Frågan om ungdomar och spel berörs särskilt under punkterna 6 och 7. 

VI. Reklam får inte förekomma i sammanhang som främst attraherar minderåriga eller 
vara utformad så att den särskilt riktas mot denna grupp. 

Förtydligande: Svenska Spel skall agera på ett sådant sätt att reklam inte riktas mot, 
eller särskilt tilltalar, personer under 18 år (och såvitt gäller kasinona 20 år). Detta 
gäller såväl budskap som manér, ordval, teckensnitt och/eller mediaval eller annars 
genom att spegla eller associera till ungdomskultur. 

Utöver ovanstående skall Svenska Spel, oaktat om det är tillåtet i aktuellt tillstånd, 
inte:  

(a) göra TV-reklam för några sportspel före klockan 21.00 om detta inte sker i 
samband med sportsändningar vilka sänds före 21.00. Dock skall i detta 
sammanhang sportsändning inte anses inkludera underhållningsprogram med 
sporttema; eller 

(b) tillåta att reklam eller dess logotyper återges på lagtröjor, -uniformer eller 
motsvarande kommersiella merchandisingprodukter som är avsedda att 
användas av minderåriga. 

VII. Ungdomar under 18 år får inte ha en central roll i reklam annat än i sammanhang 
som beskriver ändamål som spelanordnare bidrar till och då spel inte direkt 
marknadsförs. 

Förtydligande: Då ungdomar erhåller en stor del av överskottet från spel kan det 

  Svenska Spel 5(10) 



!"#$%$&'(!"#$%&'(!")$*&!+,'-*,%.$+!/0+!1(+'%(2&/0+,%3 !"#$%,%$'%(

tillåtas att ungdomar medverkar i reklam i syfte att visa hur och till vad överskottet 
används. I annan reklam än sådan nu nämnd överskottsreklam skall aldrig: 

(a) ungdomar som förefaller vara under 25 år återges som spelande eller användas 
i en framträdande roll i samband med reklam som syftar till att sälja spel; eller  

(b) personer som medverkar i reklam framställas på ett ungdomligt eller barnsligt 
sätt.  

VIII. Reklam får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande. 

Förtydligande: Om en enskild individ förlorar kontrollen över sitt eget spelande blir 
spelet till ett problem. 

Detta innebär till exempel att Svenska Spels marknadsföringsåtgärder inte:  

(a) får hävda att man vinner mer ju mer man spelar;  

(b) skall gestalta spelbeteenden som uppmuntrar till att man ljuger om, lånar till sitt 
spelande eller tänker på och satsar mer tid och pengar på spel än vad man 
egentligen vill; 

(c) skall påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer, ett 
alternativ till anställning eller en väg att åstadkomma finansiell trygghet; 

(d) skall utmåla spel som nödvändigt eller som en prioritet i livet, t ex framför 
familj, vänner eller professionella åligganden eller utbildningsåtaganden; 

(e) skall vare sig uppmuntra grupptryck för att spela eller nedvärdera 
återhållsamhet; 

(f) skall påstå att spel avskilt från andra är att föredra framför socialt spel; 

(g) skall uppmuntra eller återge spelande i en arbetsmiljö, dock med undantag av 
på licensierade spelplatser; samt 

(h) skall främja eller uppmuntra kriminellt eller asocialt beteende. 

IX. Reklam får inte hävda att det saknas risker med överdrivet spelande. 

Förtydligande: Svenska Spels reklaminsatser skall aldrig hävda att det finns 
produkter som är mindre ”farliga” än andra ur spelberoendesynpunkt. Det sagda 
skall emellertid inte, då kanaliseringsuppdraget så kräver, hindra att våra spel och 
spelansvarslösningar jämförs med motsvarande produkter som erbjuds av andra 
aktörer. 

X. Information om spelrelaterade problem och vilken hjälp som finns att få för 
drabbade och anhöriga skall finnas lätt tillgänglig för konsumenterna. 

Förtydligande: I alla miljöer där spel tillhandahålls skall information om spel-
relaterade problem finnas tillgänglig. 

Detta innebär till exempel att Svenska Spel:  

(a) skall tillhandahålla information om den s.k. stödlinjen på lotter, kuponger, 
spelkvitton, bingobrickor och andra sammanhang där så bedöms lämpligt; och 

(b) i all sin marknadsföring skall inkludera Spela Lagom-loggan, vilken skall hänvisa 
till, och där det är möjligt länka till, Spela Lagom-sajten på vilken våra, 
nuvarande och i framtiden utvecklade, spelansvarsverktyg och hjälpmedel för 
att undvika osunt spelande och spelmissbruk skall finnas tillgängliga.  
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4 Matris för riskbedömning av spelformer och distributionskanaler 

Vissa spel innehåller kombinationer av olika drivkrafter som gör att de ur ett 
spelproblemsperspektiv är mer riskabla än andra. Samma spel kan också bete sig olika 
beroende på var, när och hur de distribueras. Svenska Spel grundar sin riskbedömning 
och klassificering på tillgänglig forskning med hänsyn taget till faktorer som: snabbhet, 
upplevd påverkan, återbetalningsprocent, skicklighet, tillgänglighet och faktisk i Sverige 
uppmätt andel problemspelare. I nedanstående matris åskådliggörs Svenska Spels 
klassificering översiktligt. 

 

 

* Dessa spelformer kan utan spelansvarsåtgärder kategoriseras i gruppen Hög risk för 
spelproblem. 

** Med Snabba Nätspel avses spel som har kort tid mellan insats och vinst, t ex Bingo, 
Triss och Oddset Live 

*** Med Snabba Spel i fysisk miljö avses spel som har kort tid mellan insats och vinst 
och vilka erbjuds i butik eller hos ombud 

Lotto, Keno, Oddset, Tipsen, Triss, övriga lotter  Låg risk för spelproblem 

SvS Nätpoker* 
Casino Cosmopol, SvS Bingohallar & Nätbingo** 

SvS Snabba Nätspel** 

Vegas 

 

Högre risk för spelproblem 

Risk för spelproblem 

Svenska Spel Övriga spel på 
den svenska 
spelmarknaden 

Illegala 
Spelautomater

Internationell 
nätpoker

Bingohallar 
 

Snabba Nätspel 
 

 
Snabba spel i 

fysisk miljö*** 
 
 
 
 
 
 

Långsamma 
spel i fysisk 

miljö 
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5 Matris för särskilda begränsningar i marknadsföringsinsatser för våra 
olika produkter och tjänster 

Svenska Spel har av spelansvarsskäl valt att avstå från att marknadsföra vissa produkter. 
Vi skall vara mycket restriktiva med att marknadsföra produkter som vi vet är förenade 
med större risker, som t ex värdeautomater, kasino och poker. I nedanstående matris 
redovisas, uppdelat på produkter och distributionskanaler, de krav och restriktioner som 
gäller för Svenska Spel avseende marknadsföring. 

Inriktning Form Erbjudande Åldersgräns Övrigt 
Spelansvar Spela Lagom Nr Stödlinjen

Spel och 
Lotterier i 
AO Butik

S‰ ljande marknads-
f̂ ring sÂ v‰ l vid spel-
st‰ llet som i media.

Rabatterbjudanden 
begr‰ nsade till 100:-

18 Â r pÂ  samtliga 
terminalspel, ingen 
Â ldersgr‰ ns pÂ  
lotter. 
Legkontroll pÂ  alla 
under 25 Â r.  
Kommuniceras vid 
spelplatsen. 

Provkˆ p
Obligatorisk Â lders-
skyltning 
Obligatoriskt med 
infobroschyrer 
Spelansvarsutbild-
ning f̂ r ombuden. 

PÂ  alla relevanta 
marknads-
f̂ ringsenheter utom 
pÂ  t ex minipluggar 
med f̂ r litet format. 

PÂ  alla kuponger 
samt lotter och 
spelkvitton. 

Spel och 
Lotterier i 
AO Internet 
& Telefon

S‰ ljande marknads-
f̂ ring sÂ v‰ l vid spel-
st‰ llet som i media  
Ej marknadsf̂ ring 
av bingo vid speltill-
f‰ llet f̂ r ̂ vriga spel 
Ej take-over l̂ sning-
ar annat ‰ n inloggad 
pÂ  svenskaspel.se 

Rabatterbjudanden 
begr‰ nsade till 100:-

18 Â r pÂ  samtliga 
spel.  
Personnummer vid 
registrering.  
Kommuniceras vid 
spelplatsen. 

Spelkoll
Ins‰ ttnings budget 
och sp‰ rr av konto 
L‰ ttillg‰ nglig sj‰ lv-
test 
Spelkortskrav 
Information om var 
man kan fÂ  hj‰ lp. 

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter utom 
banners med f̂ r litet 
format. 

PÂ  spelst‰ llet. 

Poker i AO 
Internet & 
Telefon

S‰ ljande marknads-
f̂ ring pÂ  Internet 
eller i tidningar med 
en mÂ lgrupp ̂ ver 
18 Â r.  
Ej marknadsf̂ ring 
av poker vid speltillf-
‰ llet f̂ r ̂ vriga spel 
Ej take-over l̂ sning-
ar annat ‰ n inloggad 
pÂ  svenskaspel.se 

Marknadsf̂ ring pÂ  
Internet fÂ r inte ske 
med direktl‰ nk till 
SvS hemsida eller 
hemsida d‰ r poker-
spelet anordnas.  

Rabatterbjudanden 
begr‰ nsade till 100:-
Spelare fÂ r inte 
delta i spelet utan 
insats eller till 
reducerad insats. 

18 Â r pÂ  samtliga 
spel.  
Personnummer vid 
registrering.  
Kommuniceras vid 
spelplatsen 

Spelkoll
Obligatorisk tids- 
och insatsbudget 
Sp‰ rr av konto 
L‰ ttillg‰ nglig sj‰ lv-
test. 
Information om var 
man kan fÂ  hj‰ lp. 

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter utom 
banners med f̂ r litet 
format. 

Numret till st̂ dlinjen 
skall finnas i all 
marknadsf̂ ring och 
pÂ  spelplatsen. 

Lotter i AO 
Förening

S‰ ljande marknads-
f̂ ring sÂ v‰ l vid spel-
st‰ llet som i media. 

Rabatterbjudanden 
begr‰ nsade till 100:-

Ingen Â ldersgr‰ ns. Utbildning till alla 
spelansvariga 
Folder
Information om var 
man kan fÂ  hj‰ lp. 

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter. 

PÂ  alla lotter. 

Spel och 
Lotterier i 
AO 
Prenumera-
tion

S‰ ljande marknads-
f̂ ring sÂ v‰ l vid spel-
st‰ llet som i media. 

Rabatterbjudanden 
begr‰ nsade till 100:-

18 Â r. Spelkortskrav. PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter. 

Skall finnas i all m-
f̂ ring och pÂ  
spelplatsen. 

Kasinospel 
inom AO 
Casino 
Cosmopol

S‰ ljande marknads-
f̂ ring av kasinot, 
dess events och 
bordsspel fÂ r ske pÂ  
kasinot, pÂ  Internet, 
utomhus eller i tid-
ningar med en 
mÂ lgrupp ̂ ver 20 
Â r.  
Ingen marknads-
f̂ ring fÂ r ske i radio, 
tv eller pÂ  bio. Detta 
inneb‰ r ‰ ven att 
inga som helst 
marknadsaktiviteter 
fÂ r ske i samarbete 

Evenemang och er-
bjudande som ‰ r 
relaterade till restau-
rang, spelskola, 
paket d‰ r spel-
marker kan ingÂ  el. 
spelturneringar som 
arrangeras i egna 
lokaler. 
En kombination av 
marknadsf̂ ring av 
spel och alkohol fÂ r 
ej ske. 
Marknadsf̂ ring som 
innehÂ ller bild av 
eller text om 

Rabatterbjudande 
avseende spel ‰ r 
begr‰ nsade till 60:- i 
samband med 
paketerbjudanden i 
restaurangverksam-
heten. 
Vid pokerspel fÂ r 
vinst endast utgˆ ras 
av insatser och 
anm‰ lningsavgifter 
som deltagarna er-
lagt.  
Vid erbjudanden till 
Club-medlemmar
avseende olika 

20 Â r pÂ  samtliga 
spel.  
ID-kontroll vid entrÈ . 
Information om 
Â ldersgr‰ nser skall 
finnas pÂ  alla m-
enheter. 

Mˆ jlighet till 
avst‰ ngning 
Uppsˆ kande samtal 
Klocka 
Information om var 
man kan fÂ  hj‰ lp  
Spelansvars-
utbildning f̂ r all 
personal. 

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter. 

PÂ  informations-
broschyr samt pÂ  
ˆ vrigt infomaterial 
och spelkvitton. 
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Inriktning Form Erbjudande Åldersgräns Övrigt 
Spelansvar Spela Lagom Nr Stödlinjen

med dessa medier.  
S‰ ljande marknads-
f̂ ring av spelauto-
mater fÂ r endast ske 
inom kasinot. 
Marknadsf̂ ring av 
jackpots samt 
varuvinster pÂ  
Mystery Jackpot ‰ r 
dock tillÂ ten pÂ  
Internet och i 
tidningar med en 
mÂ lgrupp ̂ ver 20 
Â r, under 
f̂ ruts‰ ttning av 
spelautomaterna 
inte marknadsf̂ rs 
(ex: Kom till kasinot 
och ta chansen att 
vinna en XX.) 
S‰ ljande marknads-
f̂ ring av poker fÂ r 
endast ske pÂ  
kasinot, pÂ  Internet 
och i tidningar med 
en mÂ lgrupp ̂ ver 
20 Â r. 

alkoholdryck fÂ r 
endast visas inom 
kasinot. 
Samt restriktivt i 
utskick till 
clubmedlemmar

events och biljetter, 
fÂ r endast en viss 
del av priset rabat-
teras, exempelvis 
om v‰ rdet pÂ  en 
biljett ‰ r 200 kronor 
kan Club-
medlemmar erbjud-
as att kˆ pa biljetten 
f̂ r 150 kronor.  

Värde-
automat-
spel i AO 
Restaurang 
och AO 
Bingohall

Information vid spel-
st‰ llet samt pÂ  
Internet. 
S‰ ljande marknads-
f̂ ring riktad mot 
aff‰ rspartners. 

I all information pÂ  
spelplatsen skall in-
formation om att det 
‰ r slumpen som styr 
alltid finnas med. 

Inga erbjudanden 
fÂ r riktas till 
konsument, endast 
till aff‰ rspartner. 

18 Â r pÂ  samtliga 
spel.  
Info om Â lders-
gr‰ nser skall finnas 
pÂ  alla informations-
enheter 
Legkontroll pÂ  alla 
under 23 Â r. 
Kommuniceras pÂ  
spelplatsen. 

Provkˆ p
Klocka 
Spelansvarsutbild-
ning f̂ r aff‰ rs-
partners 
Information om var 
man kan fÂ  hj‰ lp. 

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter. 

PÂ  spelst‰ llet. 

Bingospel i 
AO 
Bingohall

S‰ ljande marknads-
f̂ ring sÂ v‰ l vid 
spelst‰ llet som pÂ  
Internet, utomhus 
eller i tidningar med 
en mÂ lgrupp ̂ ver 
20 Â r.  
Ingen marknadsf̂ r-
ing fÂ r ske i radio, tv 
eller pÂ  bio. Dock 
kan redaktionell 
samverkan, i syfte 
att kanalisera, 
genomf̂ ras. 

Rabatterbjudanden 
vad avser spel ‰ r 
begr‰ nsade till 60: - 
i samband med 
paketerbjudanden i 
cafÈ verksamheten. 

18 Â r
Legkontroll pÂ  alla 
under 25 Â r. 
Kommuniceras vid 
spelplatsen. 

Provkˆ p
Obligatorisk Â lders-
skyltning 
Obligatorisk 
informa-
tionsbroschyrer 
Klocka 
Spelansvarsutbild-
ning f̂ r all personal.

PÂ  alla relevanta 
marknadsf̂ rings-
enheter. 

PÂ  spelst‰ llet. 
PÂ  bingobrickorna. 

Varumärket 

Ladda varum‰ rket 
genom att lyfta fram 
Spelansvar och 
Å terb‰ ring pÂ  ett 
s‰ tt som ‰ r 
modernt, l‰ ttsamt, 
underhÂ llande och 
schysst. 

En av hˆ rnstenarna 
i kommunikationen 
av varum‰ rket. 

Vid reklam dock ej 
sponsring. 

Beror pÂ  
kommunikationens 
inriktning. 

Spelkortet 
Se respektive 
produkt och kanals 
inriktning f̂ r 
marknadsf̂ ring. 

Se respektive 
produkt och kanals 
form f̂ r marknads-
f̂ ring. 

Se respektive 
produkt och kanals 
tillÂ tna erbjudande. 

Se respektive 
produkt och kanals 
Â ldersgr‰ nser. 

Se respektive 
produkt och kanals 
spelansvar. 

I all kommunikation. I all kommunikation. 

 
 
6 Hur arbetar vi med Riktlinjerna inom Svenska Spel 

För att säkerställa att Riktlinjernas bestämmelser och instruktioner respekteras och 
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realiseras och för att undvika missförstånd eller tolkningsproblem i det enskilda fallet 
gäller att: 

(a) varje individ som producerar någon form av marknadsföring har ansvar för att 
Riktlinjerna följs; 

(b) Riktlinjerna skall vara en del av vår profilmanual och skall alltid kommuniceras till 
reklambyråer och mediebolag, som Svenska Spel samarbetar med. Det skall 
säkerställas att alla personer hos sådana bolag och vilka aktivt arbetar med vår 
marknadsföring har erhållit Riktlinjerna; 

(c) varje marknadsföringsaktivitet skall stämmas av med juridik i god tid innan 
produktion. 

(d) frågeställningar rörande spelansvar hänvisas till chefen för sektion Samhälle; samt 

(e) om oenighet råder skall cheferna för Information, Division Direkt och Division 
Ombud kontaktas för slutgiltigt avgörande och godkännande. 
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