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Abstract 
In Sweden, there is currently a vast amount of commercials for online casinos. 

Online casino companies have been able to double their investments in 

advertisement during the past year. These commercials have been shown to be 

dangerous for people with a history of gambling problems, as the commercials often 

show the most attractive aspects of gambling. Considering the aggressivity of the 

commercials, there has also been an active debate on whether or not to forbid the 

advertisement of gambling in Sweden. Thus, the aim of this study was to examine 

the use of rhetorics in commercial videos for online casinos, to identify how the 

commercials argument to persuade their audience. By conducting a qualitative 

content analysis, with the basis on a rhetorical analysis, and the theories of agenda 

setting and priming, the study was executed on four different online casino 

commercials. Both visual and verbal aspects of the commercials were examined 

through different rhetorical aspects, such as Ethos, Pathos and Logos, to identify 

what sort of arguments occurred and what kind of rhetorical figures were used. The 

results showed that Ethos and Pathos dominated, and that these films try to set the 

audiences agenda through conveying their credibility. The authors found that all 

four of the commercials aim to achieve salience by reminding their audience of the 

rush players experience when gambling. The results also indicated that priming 

effects were achieved by showing a message that was in line with the audiences 

earlier conceptions. 

 
 

Keywords 
Casinoreklam, spelreklam, visuell retorik, retorik, retorikanalys, kvalitativ 
innehållsanalys, kommunikation  

Tack 
Vi vill tacka alla inblandade som har hjälpt oss under skrivandet av denna 
kandidatuppsats. Ni vet vilka ni är. 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Casinon idag 1 
1.2 Problematiken med spelreklam 3 

2. Teoretiskt ramverk 6 
2.1 Dagordningsmakt 6 
2.2 Priming 8 
2.3 Tidigare forskning 9 

2.3.1 Alkohol och tobak i reklam 9 
2.3.2 Kroppsideal och hälsa i reklam 11 
3.3.3 Retorikens påverkan i reklam 11 
3.3.4 Reklam och övertalning 12 

3. Syfte och frågeställningar 14 

4. Material- och metodredovisning 15 
4.1 Urval och avgränsningar 15 

4.1.1 Speedy Casino 17 
4.1.2 Cherry Casino 17 
4.1.3 Snabbare 17 
4.1.4 Videoslots 18 
4.1.5 Gemensamma nämnare hos de valda casinon 19 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 19 
4.3 En modell för retorisk analys 19 

4.3.1 Retorikens ethos, pathos och logos 22 
4.3.2 Ikoniska tecken 24 
4.3.3 Analysfrågor 24 

4.4 Metodkritik 25 
4.5 Undersökningens kvalitet 27 
4.6 Etiska överväganden 28 

5. Resultatredovisning och analys 29 
5.1 Filmernas handling 29 
5.2 Kontexten 30 
5.3 Disposition 32 

5.3.1 Speedy Casino 32 
5.3.2 Cherry Casino 34 
5.3.3 Snabbare 36 
5.3.4 Videoslots 37 
5.3.5 Sammanfattning av Disposition 38 

5.4 Ethos 39 
5.5 Pathos 43 
5.6 Logos 45 
5.7 Argumentationsanalys 47 

5.7.1 Ikoniska tecken 51 

6. Sammanfattning av resultatet 54 

7. Resultatdiskussion 55 

8. Källförteckning 59 



 

1(63) 
 

1. Inledning 
Spelreklam syns och hörs överallt. Det räcker att sätta på tv:n och en kommersiell 

kanal har spelreklam i reklampausen. Längs med rulltrappan i tunnelbanan passerar 

människor ett flertal affischer om nätcasinon. Tidningar, radio, busskurer och 

sociala medier fylls med spelreklam i dagens samhälle. Folkhälsomyndigheten 

(2017) konstaterar att nätcasinoreklam kan påverka människor på olika sätt. 

Reklamen kan påverka människor negativt eftersom den bland annat betraktas som 

en av de faktorer som bidrar till spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Eftersom casinoreklam tar allt mer plats i vårt samhälle och är skadlig för 

människor, blir det viktigare att förstå innebörden av reklamen, vad den vill säga 

och hur den är uppbyggd. Enligt Bergström (2014) sägs det ofta att reklam är makt. 

Reklammakarna har bland annat makten att styra samhällets livsstilar och övertyga 

publiken. Bergström (2014) hävdar att “Med makt följer ansvar. Därför är det angeläget 

att studera, analysera, reflektera och diskutera reklamens syfte, roll, idéer, utförande och 

verkningar” (s. 14). Det är på så sätt relevant att forska om retoriska uttryck i reklam, 

vad konsumenter dagligen matas av och eventuellt övertygas av, vad som möjligtvis 

ligger bakom en mottagares agerande och vad som utmärker en casinoreklam. 

Studien vill därför analysera casinoreklamens retoriska uttryck för att få en djupare 

förståelse över hur den är uppbyggd och hur filmerna vill övertyga sin publik. 

 

1.1 Casinon idag 
2008 färdigställdes en utredning om lagstiftningen inom spel- och lotterier, där 

förslag om anpassningar av lagregleringen lades fram. Då togs även en licensmodell 

upp i förslaget. Detta gällde alla spel som definieras enligt lotterilagen som “lotteri”, 

det vill säga ett spel där slumpen avgör vem som vinner. Casino, både automater 

och på internet, faller under denna definition. Det var dock inget som verkställdes 

förrän 2017, när ett förslag presenterades om att införa ett licenssystem första 

januari, 2019. Denna lagstiftning är i syfte att försöka minska utbudet av illegala 

spel, då olicensierade spelautomater är en stor inkomstkälla för den organiserade 
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brottsverksamheten inom spelmarknaden. Därmed kan konsumentskyddet ökas och 

göra det möjligt att få bättre kontroll samt att stänga ute de spelbolag som saknar 

licens.  (Spelinspektionen a, 2017) 

 

Innan den svenska licensen infördes fanns det bara tre lagar som reglerade 

spelmarknaden, men dessa var fulla med kryphål då ingen av lagarna förhindrade 

verksamhet av utländska nätcasinon i Sverige. Detta gjorde det lätt för utländska 

nätcasinon att komma in på den svenska marknaden. Det betydde också att om 

svenska spelare hade vunnit pengar från ett nätcasino som inte hade licens inom 

Europa var denna vinst inte skattad. Att skatta var spelarens egna ansvar, och många 

råkade då begå skattebrott eftersom det inte var många som kände till detta. De 

fortsatte spela på nyare sidor som lockade med högre insättningsbonusar och var 

mer spännande än de svenska sidorna. Detta är enligt ett pressrelease som släpptes 

av internetsidan Elitcasinon.com, som säger sig vara en sida som strävar efter att 

lista alla pålitliga nätcasinon som finns i Sverige. De anser att klimatet som var i 

Sverige, med allt fler utländska nätcasinon som utlovade höga insättningsbonusar 

och “Free spins” på deras spel, var farligt och behöver striktare regler att följa. 

Casinon behöver vara pålitliga och trygga, enligt dem. (Elitcasinon, 2017) 

 

Idag har över 60 spelbolag beviljats licens för verksamhet av kommersiellt spel på 

nätet och/eller vadhållning i Sverige (Spelinspektionen c, 2019). Licensen innebär 

också att det nu finns fler krav på spelbolag, bland annat måste de betala 18% i skatt 

av den vinst de får av sin verksamhet i Sverige och måste skydda spelarna från 

överdrivet spelande. Detta är genom att exempelvis följa spelbeteenden och vid 

behov hjälpa spelaren att begränsa spelandet. Spelare ska även kunna stänga av sig 

från alla spelsidor med licens hos spelmyndigheten. (Spelinspektionen a, 2017) 

Detta kan göras på det nationella självavstängningsregistret “Spelpaus.se”. På denna 

sida väljer spelaren själv hur länge de vill att avstängningen ska gälla, och när den 

väl är genomförd gäller avstängningen för alla registrerade spel som har en svensk 

licens. Det betyder att spelare inte kan välja att avstänga sig från vissa spel. Det går 

inte heller att ångra, ändra eller avsluta avstängningen i förtid. (Spelpaus, u.å.) 
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1.2 Problematiken med spelreklam 
Nätcasino är en spelform på nätet som ökar risken för spelproblem. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) vill spelreklam få människor att delta i spel som 

spelbolagen erbjuder i reklamen. De menar att “Reklamen bidrar på så sätt till att 

fördela människors spelintresse mellan olika produkter och erbjudanden. Reklamen har 

också effekten att öka spelandet totalt” (s. 1). 88% av människor som spelar upplever 

dock att de inte påverkas negativt av den spelreklam de dagligen möter. Det är 

reklam om jackpottar som flest upplever att det påverkar dem till att spela mer 

eftersom de ser ett hopp om att vinna tillbaka det de har förlorat. 

Folkhälsomyndigheten (2017) påstår att “Ju mer ett reklambudskap anknyter till känslor, 

tankar och beteenden hos personer som har spelproblem, desto svårare kan denna grupp ha 

att stå emot reklamen” (s. 2). Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är personer med 

spelproblem de som påverkas mest av reklamen, vilket kan bero på att de befinner 

sig i spelmiljöer ofta eller tittar på sport på tv. Spelreklam kan även förvärra 

spelproblem och kan leda till återfall hos personer som har slutat att spela. 

Folkhälsomyndigheten (2017) menar även att spelreklam kan normalisera ordet spel 

i samhället. Det beror på att reklamen framställer spel som stimulerande och 

spännande och kan därmed leda till att spel anses vara normalt i samhället. 

Casinoreklam har ökat markant över det senaste året och idag är närvaron av reklam 

från casinoföretag framstående. (Folkhälsomyndigheten, 2017)  

I en artikel i Dagens Media skriver  Elofsson (2018, 19 juni) att Mediavisions 

rapport om spelreglering visar att spelreklam har cirka 10 procent av 

annonsmarknaden men upp till 20 procent i vissa kanaler.  

 

Under 2018 har många företag kunnat fördubbla sina investeringar för 

medieutrymme (Nilsson, 2018, november). Det har väckt debatten om casinoreklam 

bör få starkare lagreglering eller rent av förbjudas. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2017) har spelreklam  mellan 1999 och 2014 ökat sju gånger så mycket. Dessutom 

har det skett en stor ökning av tv-reklam för nätcasino och speloperatörer som 

saknar licens i Sverige. Det beror på att de har sänt reklamen från ett annat land som 

har andra reklamregler och kan därmed undgå de svenska regleringarna 

(Spelinspektionen, 2019). Under 2017 köptes reklam för 4,6 miljarder kronor enligt 
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Spelinspektionen (2019), räknat i brutto. Denna summa har ökats med 35% under 

2018, då det har investerats 7.4 miljarder kronor i spelreklam, varav hälften av 

denna summa är reklam för nätcasino (Spelinspektionen b, 2019). Debatten 

angående den enorma mängden spelreklam har resulterat i att Svenska Spel, en av 

de största aktörerna inom branschen i Sverige, har valt att förbjuda all reklam för 

deras nätcasino under år 2019. Det beror på att nätcasino är en av de farligaste 

spelen, enligt Svenska Spels kommunikationschef (Törner, 2019, 8 april). 

Marknadsundersökningen “Allmänheten om spel - 2018” av Novus (2018) uppger 

att sex av tio spelar främst på Svenska Spel. Marknadsundersökningen visar också 

att 4% slutar spela på grund av för mycket reklam. En av tre slutar spela för att de 

aldrig vinner (Novus, 2018). Den stora mängden spelreklam gjorde att 

civilministern Ardalan Shekarabi under februari månad, 2019, gav spelbolagen fram 

tills 31 mars, 2019, att förändra och minska aggressiviteten i sin marknadsföring på 

ett märkbart sätt. Om bolagen inte hade skärpt till sin marknadsföring, skulle 

civilministern motionera för ytterligare regleringar eller till och med införa 

lagstiftning. (Nilsson, 2019, 14 februari) Ardalan Shekarabi bekräftade i en 

konferens den 24:e april, 2019, att regeringen har tagit fram begränsningar för 

spelreklam som spelmarknadsutredningen ska överväga. Det beror på att den mängd 

spelreklam, i kombination med spelreklamens innehåll, är en risk för 

konsumenterna. Den uppmaning som Shekarabi gav till spelbolagen i februari gav 

följaktligen inga resultat. Det är regeringens skyldighet, enligt Shekrabi, att skydda 

konsumenterna mot de riskerna som spelmarknaden har. Därmed kan totalförbud för 

spelreklam bli ett alternativ. Utredningen pågår än idag. (Svensson, 2019, 24 april) 

 

I SVT:s dokumentärserie av Edit ”Carl och spelreklamhelvetet” (Lilja, 2019) 

intervjuas den digitala strategen Hanaw Rashid om spelreklam. Hon hävdar att 

spelbolag använder sig av kändisar eller influencers för att få bort stämpeln på 

spelarestereotypen. Kändisar är förebilder och används därför för att illustrera livet 

av en spelare i reklamen. Tittarna vill också vara den kändisen. I dokumentären 

intervjuas psykologen Liria Ortiz som talar om imitationseffekten. Hon menar att vi 

vill att våra liv ska likna deras. Om vi ofta ser en stark individ i reklamen som kan 

stå på egna ben, vill vi också vara en sådan person. Henrik Armus, ordförande för 
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spelberoendes riksförbund, talar i dokumentären om tre punkter vid utformning av 

reklamen: snabba insättningar och uttag, ingen registrering och bonus. Du ska inte 

behöva tänka, och därmed ska det gå fort. Det ska kännas som att du spelar dolt 

eftersom du inte vill erkänna att du spelar. Bonus är också en tydlig trigger för 

spelare. I och med regleringen får bara casinos ge ut bonus vid första tillfället, men 

Armus menar att eftersom det nu finns över 70 bolag som har spellicens i Sverige, 

finns det flera bonusar att hämta ut. (Lilja, 2019) 

 

I en intervju i DN med Anders C Håkansson (Lindberg, 2019, 17 april), professor i 

beroendemedicin vid Lunds Universitet, påstår Håkansson att kvinnor utgör en hög 

andel i den grupp som har störst problem med nätkasinospel. Han menar att 

spelreklam riktad mot kvinnor är en orsak till ökningen av spelberoende hos 

kvinnor. Håkansson visar att under ett tv-dygn var fler inslag från nätcasinoreklam 

riktade mot kvinnor än män. Håkansson förklarar även att casinoreklam 

förekommer under barn- och underhållningsprogram vilket kan ge barn intrycket att 

spel är normalt. Det i sig kan vara problematiskt. (Lindberg, 2019, 17 april) Enligt 

en undersökning som tidningen Metro har utfärdat, anser 62% av befolkningen att 

spelreklam bör förbjudas helt och hållet. De menar att spelbolagen inte håller sig till 

riktlinjerna för spelreklam tillräckligt väl. (Tahna, 2019, 4 april) 

 

Spelbranschens Riksorganisation och Branschföreningen för Onlinespel (2019) har 

tagit fram den nya svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring. 

Riktlinjerna är: 

• “Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande 

• Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring 

• Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner 

• Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga 

• Sponsring ska ske i en anda av spelansvar 

• Information om spelrelaterade problem 

• Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande 

• Marknadsföring via social media och partners.” (Spelbranschens 

Riksorganisation, 2019) 
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2. Teoretiskt ramverk 
Avsnittet presenterar det teoretiska ramverket som studien utgår ifrån, hur teorierna 

kommer till användning och vad det finns för tidigare forskning. 

 

2.1 Dagordningsmakt 
Enligt McCombs (2004) är dagordningsmakt en omfattande effekt av 

masskommunikation och handlar om att medier influerar hur vi konstruerar vår 

värld, det vill säga vad som står på samhällets dagordning. Allmänheten använder 

den framträdande informationen från medierna för att organisera sina egna 

dagordningar och bestämma vad som är viktigt. Det teoretiska perspektivet förklarar 

att medier kan placera en fråga eller ett ämne på allmänhetens dagordning. Enligt 

dagordningsteorin leder det till att ämnet, eller frågan, blir fokuset i allmänhetens 

tankar. Detta är det som refereras till som “saliens”; hur pass framträdande en fråga 

eller ett ämne är. Medierna kan således påverka de bilder allmänheten har av 

världen. Ju mer en fråga uppmärksammas, desto mer troligt blir det att det fäster sig 

på minnet. (McCombs, 2004) 

 

I reklamsammanhang blir det mer en fråga om hur väl de sticker ut från mängden. 

Reklam i kommersiella sammanhang konkurrerar sinsemellan och måste av den 

orsaken kunna särskiljas från varandra och påvisa sin unikhet. Detta försvåras om 

den generella standarden av reklam för en viss bransch är hög och om det finns en 

stor mängd reklam för samma slags produkt eller tjänst. Detta gör att det krävs mer 

från sändaren för att uppnå saliens hos publiken. Dels för att det redan finns en stor 

mängd av ungefär samma slags information och dels för att det då krävs mer för att 

de ska kunna vara mer framstående än andra. Sändaren måste då övertyga sin publik 

och framhålla skillnader mellan de tillgängliga tjänsterna, samt att distributören av 

tjänsten är pålitlig och kvalificerad inom denna bransch. (Gandy, 1982) Enligt 

Gandy (1982) kan mycket av informationen som kommer i reklamen accepteras av 

sin publik trots den uppenbara vinklingen av information: 
”[...] even though consumers may know that the source of such information has 

little incentive to provide objective, unbiased information about its product, 
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consumers will accept much of that information because of the cost of the 

alternative, more objective information is perceived to exceed its expected value in 

making purchase decisions.”  

(s. 62-63) 

 

Det finns två nivåer av effekter på dagordningsmakt. Första nivån av effekt handlar 

om saliens av objekt; “vad tänker vi på?”. Andra nivån av effekt handlar om saliens 

av attributen i mediala budskap; “hur tänker vi om dem?” (Ragas, 2015). 

Dagordningsteorin vill undersöka vad som får saliens hos publiken, och vilken grad 

av saliens som de olika frågorna på dagordningen får. Teorin vill redogöra hur 

publiken kan påverka dagordningen hos medierna, då dessa två har en påverkan på 

varandra (McCombs, Shaw & Weaver, 2014).  

 

Att få saliens i dagordningen är viktigt för att sändaren ska kunna ha en chans att 

påverka publiken och därmed få dem till handling. Människor tar åt sig och 

exponerar sig för information från källor som man anser är trovärdiga. En annan 

faktor som påverkar saliens är hur ofta en publik exponeras för ett ämne eller genre. 

Desto oftare de får ta in information om ett visst ämne, desto högre saliens har 

ämnet. Detta kan också påverka den allmänna opinionen om ämnet i fråga. Dock 

blir den individuella effekten positiv eller negativ baserat på en kombination av ens 

egna erfarenheter och graden av exponering om ämnet i massmedierna. Den 

allmänna opinionen formas alltså av allmänhetens föreställningar om ämnet, om de 

själva tycker att det är en viktig fråga eller inte. (McCombs & Reynolds, 2009) 

 

Teorin kommer till användning i förståelsen av hur reklamfilmerna sätter 

dagordningen hos publiken över vad de ska tänka och hur de ska agera. Teorin ökar 

förståelsen över hur producenterna bakom reklamfilmerna syftar till att övertala sin 

publik och vilka avtryck de vill lämna hos publiken.  
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2.2 Priming 
En annan teori som bygger på mediernas makt över publiken är priming. Enligt 

Nord och Strömbäck (2012) uppmärksammar teorin de viktiga aspekterna som 

medierna vill att publiken ska komma ihåg och förklarar att det som är lätt att 

komma ihåg beror på hur lättåtkomlig informationen är i ens minne. Informationen 

är ordnad i kluster som tas fram vid associationer till något av dessa kluster, desto 

oftare denna information används desto mer lätt är det att komma ihåg den. De 

frågor, händelser och problem som medier väljer att uppmärksamma blir mer 

tillgängliga i människors tankar än det som inte uppmärksammas i lika stor grad. 

Det är troligt att människor utgår från den kunskap de redan besitter för att ta beslut 

samtidigt som medier påverkar vilka kriterier människor ska använda i 

beslutsfattandet. Information som har aktiverats av medier kan dock avaktiveras och 

bli mindre tillgänglig för användning. (Nord & Strömbäck, 2012)  

 

Dock spelar tid en stor roll i priming, då effekten av priming oftast är tidsbunden. 

Det som är i fokus just nu, kanske inte är i fokus om exempelvis en vecka. Studier 

påvisar att beroende på längden av det man ser i medier, kan också påverka effekten 

av priming. Exempelvis ser man på ett längre klipp, så kommer man ihåg den längre 

än ett kortare klipp. Tiden gäller alltså inte bara den tid som går emellan varje 

tillfälle av exponering av ett ämne, men också längden av det man exponeras för. 

(Roskos-Ewoldsen, Roskos-Ewoldsen & Carpentier, 2009) 

 

Det finns däremot forskning som visar på att primingeffekter är starkast på när 

budskapet redan ligger i linje med mottagarens tidigare uppfattning om ämnet. Det 

vill säga att det är större sannolikhet att mottagare tar åt sig av ett budskap om det 

stämmer överens med det de själva redan tycker (Roskos-Ewoldsen et al, 2009). Till 

exempel kan stereotyper påverka publikens uppfattning om något; hur medierna 

framställer dessa stereotyper påverkar publikens inställning. Detta kan exempelvis 

gälla köns- och etniska stereotyper. Reklam kan därmed påverka vår uppfattning 

och attityd gentemot en folkgrupp eller ämne genom att utnyttja stereotyper (ibid).  
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Studien applicerar priming för att förklara reklamfilmerna makt på människans 

tankar. Teorin påstår att medier kan påverka människors tankar, omdöme och ibland 

även beteende, vilket flera studie påvisar enligt Roskos-Ewoldsen et. al (2009). Det 

gör det intressant att se hur reklamfilmerna kan tänkas påverka människors tankar, 

omdöme och beteende. Dagordningsteorin ger studien en förståelse kring frågor 

som tar stort utrymme i reklamfilmerna och som i sin tur påverkar medborgarnas 

uppfattning om samhällsproblem, medan priming handlar mer om vilka frågor 

tittarna utgår ifrån när de bedömer hur reklamfilmerna upplevs (Nord & Strömbäck, 

2012). Därför appliceras båda teorierna för att få en djupare förståelse över 

reklamfilmernas makt över publiken. 

 

2.3 Tidigare forskning 
Det finns knappt någon tidigare forskning som har undersökt retorik i casinoreklam. 

Den tidigare forskningen i avsnittet berör bland annat andra typer av skadlig 

reklam, hur retoriken kan användas i reklam och hur visuell retorik kommer till 

uttryck i reklam för att övertyga. 

 

2.3.1 Alkohol och tobak i reklam 
Det finns en del forskning som knyter an till andra former av missbruk som reklam 

kan uppmuntra till. Denna studie kan ta avstamp från andra studier som behandlar 

liknande aspekter för att kunna se mönster på hur reklamen syftar till att övertyga 

och därmed börjar spela, på snarlika sätt som publiken konsumerar till exempel mer 

alkohol. Goodalls och Slaters (2010) forskning om alkoholreklamens påverkan på 

publiken förklarar att alkoholannonser kan aktivera positiva attityder mot alkohol. 

Forskningens resultat visar att alkoholreklam kan aktivera villighet att engagera sig i 

riskfyllda beteenden med alkohol inblandat, bland annat rattfylla (Goodalls & 

Slater, 2010).  
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En studie av Snyder, Milici, Slater, Sun och Strizhakova (2006) påvisar att yngre 

människor (åldersgrupperna 15-26), som exponeras mer för alkoholreklam i medier, 

konsumerar även överlag mer alkohol. Reklam brukar generellt rikta sig mot de 

yngre målgrupperna, som inte alltid är av laglig ålder för att konsumera alkohol. 

Detta är problematiskt eftersom startåldern för att konsumera alkohol blir allt yngre 

över tid. Reklamen påverkar de yngre målgrupperna lika mycket som de över laglig 

ålder. Studien påvisar att de som bor i samhällen där alkohol marknadsförs mer 

dricker också mer och ökar sin konsumtion mer än i samhällen där det sker mindre 

marknadsföring av alkohol. Detta är en kumulativ effekt av medier, då ungdomar 

som exponeras mer av alkoholreklam över en längre tid påverkas också mer av den, 

jämfört med de som exponeras mindre för sådan reklam.  

 

Loken och Howard-Pitney (1988) har visat cigarettreklam, en attraktiv 

cigarettreklam och en cigarettreklam med en varningssymbol, för 155 kvinnor som 

studerar på universitet. Resultatet visar att specifika varningar i reklamen skapar en 

motverkan till cigaretter hos publiken, genom att framställa cigaretter som mindre 

attraktiva och mindre övertygande än om reklamen bara har en generell varning. 

Loken och Howard-Pitney (1988) påstår att denna effekt är mer sann för rökare 

eftersom de kan applicera varningen på sitt egna rökande. Tobaksföretag förlitar sig 

allt mer på så kallade ”Point-of-purchase” (POP) marknadsföring, enligt Wakefield, 

Germain och Henriksen (2007), då det har tillkommit fler restriktioner för 

traditionella former av marknadsföring för tobak över åren. POP-marknadsföring 

kan vara skyltar med bilder på cigarettpaket och text så som ”Köp en, få en gratis!” i 

affärerna. I sådan marknadsföring så är bilden av cigarettpaketet viktigast, då det är 

dessa som gör att reklamskylten får saliens. POP-marknadsföring kan påverka en 

rökare att impulsköpa fler paket eller få de som nyligen slutat att börja röka igen. 

Denna form av marknadsföring, genom att presentera en bild på cigarettpaket nära 

andra produkter så som choklad och tidningar, hjälper att stimulera känslan av 

förtrogenhet och bidrar därmed till ett samhälle där rökning blir en norm. Studien 

påvisar också att POP-marknadsföring försvagar beslutsamheten hos rökare som 

försöker att sluta. (Wakefield et al., 2007) 
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2.3.2 Kroppsideal och hälsa i reklam 
Lavine, Sweeney och Wagner (1999) har undersökt om exponering av TV-reklam, 

som porträtterar kvinnor som sexobjekt, orsakar missnöje över sin kropp bland 

kvinnor och män. Resultatet avslöjar att kvinnor som exponeras för sexistiska 

reklamannonser dömer sin kroppsstorlek som större och föredrar en smalare kropp, 

än de kvinnor som exponeras för icke sexistiska reklamannonser. Män som 

exponeras för sexistiska reklamannonser bedömer sin kroppsstorlek som smal och 

föredrar en större kropp, eftersom de tror att andra föredrar ett större ideal, än män 

som exponeras för icke sexistiska reklamannonser. (Lavine, et al., 1999) Enligt 

Myers och Biocca (1992) räcker det med 30 minuter av reklam på tv för att det ska 

påverka en kvinnas syn på hennes kroppsform. Andreyeva, Kelly & Harris (2011) 

har funnit att reklam för snabbmatsrestauranger och läsk är relaterat till den ökande 

konsumtionen av läsk och snabbmat bland förskolebarn. De förklarar att bland annat 

100 tv-reklamfilmer, under 2002-2004, för söt läsk var relaterat till 9.4% ökning av 

barns konsumtion av läsk under 2004, på grund av den exponeringen som det får i 

tv-reklam  (Andreyeva et al., 2010).  

 

3.3.3 Retorikens påverkan i reklam 
Forskning om reklamretorikens effekter på mottagaren har behandlats i en studie av 

Lagerwerf, Van Hooijdonk och Korenberg (2012) där relationen mellan två visuella 

element i en bild har studerats för att se hur denna relationen är kopplad till verbal 

förankring, alltså verbal förklaring till vad som syns i bild, i reklamens visuella 

retorik. Detta har utförts för att undersöka vilka effekter olika typer av visuell 

retorik har på en människas tankemönster. Två av fyra bilder i studien har verbal 

förankring som bara ger en liten hint av bildens betydelse, medan resterande två har 

verbal förankring som förklarar hela bildens betydelse. I bilderna jämförs två 

visuella element för att få en förståelse om relationen mellan elementen. Resultatet 

visar att det finns en koppling mellan dessa, men inte när verbal förankring läggs 

till. (Lagerwerf, Van Hooijdonk & Korenberg, 2012) 
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Kommersiell reklam beskrivs generellt bäst som ett enkelriktat budskap, där 

annonsören är engagerad i att förmedla ett enda, fulländat budskap - det som alla 

reklamannonser egentligen vill säga: ”Köp detta!”. Detta budskap kallas för “final 

claim”. Visuella retoriska stilfigurer begränsar de möjliga tolkningarna av bilden 

och budskapet, enligt Kjeldsen (2012), då figurerna ger betraktaren ett tankemönster 

som reklamen tolkas utifrån; det vill säga ett kognitivt schema. Dessa kognitiva 

scheman stödjer framkallningen av sändarens tänkta argument om produkten, och 

varumärket, hos mottagarna. Genom att veta om denna “final claim”, den generella 

kontexten av skilda åsikter (mellan sändare och mottagare) och om reklamgenren, 

ger det konsumenten (mottagaren) en startpunkt för att upptäcka premissen som 

stödjer “final claim”. Därmed får mottagaren möjligheten att få en djupare förståelse 

för den visuella argumentationen. (Kjeldsen, 2012) 

 

3.3.4 Reklam och övertalning 
En undersökning av Phillips och McQuarrie (2004) beskriver att annonsörer väljer 

specifika bildelement som kan kopplas till en särskild respons från konsumenten. 

Det finns till exempel visuella figurer som använder olika slags associationer; de 

som använder liknelser och de som använder motsatser för att förmedla sitt 

budskap. Phillips och McQuarrie (2004) påstår alltså:  
“That is, we assume that advertisers select pictorial elements from a palette; that 

specific pictorial elements can be linked to particular consumer responses; and, 

most important, that the palette of available pictorial elements has an internal 

structure such that the location of a pictorial element within this structure indicates 

the kind of impact that the pictorial element can be expected to have.” (s. 114) 

Deras studie indikerar att reklammakare kan, till en viss grad, styra vilken slags 

reaktion publiken kommer att ha till deras reklam. 

 

En analys av Kjeldsen (2007) om det danska politiska partiet Venstres 

reklamkampanj under  2001, visar hur visuella argument kan väcka reaktioner hos 

publiken. Syftet med undersökningen är att bevisa att visuella element kan 

argumentera lika väl som verbala, då tidigare undersökning hade pekat på att det 

inte var möjligt. Bilder kan också argumentera fast på andra sätt än verbal 
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argumentation, menar Kjeldsen (2007). Han argumenterar att så länge publiken är 

medveten om att de befinner sig i en situation där argument skapas, förstår de att 

argument kommuniceras från sändaren. Det som är viktigt i detta fall, ur ett retoriskt 

perspektiv, är inte argumentets struktur. Utan det är dess förmåga att presentera 

dolda påståenden och förslag. Visuell retorik kan alltså skapa reaktioner genom 

starka visuella argument, som ibland är provocerande. I fallet av denna studie kunde 

det exempelvis vara genom att man använder sig av existerande argument och 

utnyttjar dem till sin fördel. Kjeldsen (2007) menar att ”[...] context determines 

meaning” (s. 125).  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur fyra olika casinoreklamfilmer agerar för att 

övertyga sin publik. Det sker för tillfället en stor förändring av spelreklam eftersom 

denna typ av kommunikation anses ha ett skadligt innehåll och finns i stor 

omfattning överallt. Det saknas  forskning kring vilka bakomliggande retoriska 

strukturer svensk spelreklam har. Retorikens syfte är att övertyga, därför blir det 

intressant att förstå och se hur argumentationen används för att övertyga sin publik 

då reklam kommuniceras överallt. 

 

• Hur använder sig reklamfilmerna av retoriska argument för att framställa sig 

som något oproblematiskt? 

• Hur syftar reklamfilmerna till att få fram handling hos publiken? 
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4. Material- och metodredovisning 
Avsnittet diskuterar val av material, avgränsningar, tillvägagångssätt, 

analysmetoder, undersökningskvalitet och etiska överväganden.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 
Vi har undersökt fyra reklamfilmer som har sänts på streamingtjänster på nätet. 

Streamingtjänster blir även allt vanligare då allt färre väljer att titta på linjär tv 

(Myndigheten för press, radio och tv, 2018). Därför är det ett relevant 

tillvägagångssätt att undersöka reklamfilmer på streamingtjänster eftersom 

streaming är vanligt bland svenskar. Det är även högst sannolikt att de valda 

reklamfilmerna sänds på tv. 

 

Vi har avgränsat oss till de kommersiella kanalerna Viafree, Dplay och TV4 Play i 

valet av streamingtjänster, då dessa kanaler har de tv-program som just nu lockar 

flest tittare under sändningstid (MMS, 2019). Dessa kanaler är även internet-

versionen av vissa TV-kanaler, då de har samma ägare. Viafree står bland annat för 

kanalerna TV3, TV6 och TV8 (Viafree, u.å.). Dplay är motsvarigheten för Kanal 5 

på nätet (Dplay, u.å.). Enligt MMS månadsrapport (2019) om tv-tittande från vecka 

tio till tretton, hade NENT (Viafree, u.å.), TV4 och DISC NET (Dplay, u.å.) flest tv-

tittare enligt onlineratingen de veckorna. Bland annat hade Paradise Hotel under en 

sändning den fjärde mars på Viafree 167 791 tittare. Bröllop, begravning och dop 

den tionde mars på TV4 Play hade 136 155 tittare och Ex on the Beach på Dplay 

den 26:e mars hade 146 828 tittare. Ratingen baseras dock på ett specifikt 

sändningstillfälle trots att det finns en chans att programmet har sänts vid flera 

tillfällen och på flera tjänster. (MMS, 2019, s. 20-21) Streamingtjänsterna visar även 

reklam under programmens gång, vilket gör det möjligt för oss att ta del av 

materialet. De reklamfilmerna som visas under programmet är därför också de 

filmer som med all förmodan kommer nå ut till störst antal människor.  
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Reklamfilmerna är de filmer som visas istället för programmet när det sänds, det vill 

säga under reklampauserna. Det är inte pop-ups eller sidannonseringar. Det är 

således endast reklamfilmer för nätcasinon som har valts ut för denna studie, och 

inte reklamfilmer för betting, trav och bingo. Det beror på att casinoreklam är den 

slags reklam som förekommer främst under streamingtjänsternas reklampauser, 

baserat på våra egna observationer under insamlingen av data. Det finns även flera 

olika slags betting. Att dessutom inkludera trav och bingo skulle göra denna studie 

för bred. Dessa tjänster använder förmodligen retoriska begrepp på ett annorlunda 

sätt, vilket troligtvis skulle försvåra analysen och skulle därför inte vara 

genomförbar under den angivna tidsramen. 

 

Fyra reklamfilmer har valts för att kunna få en djupare förståelse av dem och för att 

kunna använda en kvalitativ metod. Tidsperioden var heller inte tillräcklig för fler 

filmanalyser. Varje film består av ett flertal bilder som analyseras, vilket gör 

filmerna rika på innehåll och information. Speedy Casino, Cherry Casino, Snabbare 

och Videoslots har valts som undersökningsmaterial. Alla reklamfilmer är ungefär 

20 sekunder långa. Under en kväll, den 16:e april 2019 mellan cirka 18:30 och 

21:30, samlade vi in materialet genom att titta på de populäraste programmen på 

vardera streamingtjänst. Med hjälp av Quicktimes och Iphones 

skärminspelningsfunktion spelade vi in ljud och bild under reklampauserna. Det 

insamlade materialet bestod av reklam från Maria Casino, Snabbare, Speedy Casino, 

Hajper, Cherry Casino, Videoslots och Pronto. Alla reklamfilmer var densamma när 

de visades vid upprepade tillfällen. Dplay hade flest casinoreklamfilmer under ett 

program och TV4 hade minst antal casinoreklamfilmer, knappt några alls. Dplay 

hade även fler och längre reklampauser än TV4 och Viafree. Både Speedy Casino 

och Snabbare förekom på Viafree och Dplay ett flertal gånger. Cherry Casino 

visades på Dplay och Videoslots på TV4 Play. Filmerna som är med i denna studie 

är alltså de reklamfilmerna som har sänts för dessa nätcasinon under våren 2019. 

 

Maria Casino och Pronto valdes inte för att de visades färre gånger än de valda 

filmerna. Hajper förekom en gång. Därför utelämnas dessa tre reklamfilmer i 

analysen då antal reklamfilmer har begränsats till fyra. 
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4.1.1 Speedy Casino 
Speedy Casino är ett svenskt nätcasino med slots, bordsspel och live-spel. 

Nätcasinot ägs av företaget Hero Gaming och har kontor i Malmö och Malta. På 

deras officiella hemsida skriver de att de jobbar med nytänkande och att det är enkel 

registrering, fritt från krångel och lätt att göra uttag. Namnet Speedy Casino 

kommer från ambitionen att vara snabbt och enkelt. Speedy Casino har en svensk 

spellicens och deras slogan är “Casino utan krångel”. (Speedy Casino, u.å) 

 

4.1.2 Cherry Casino 
Cherry Casino har funnits sedan 1963 och är en av de äldsta nätcasinon i världen. På 

hemsidan står det: “Ända sedan företaget grundades har Cherry Casino attraherat 

casinospelare som älskar en klassisk och exklusiv casinoatmosfär” (Cherry Casino, 

u.å., para. 1). Cherry Casino vill ge kunden en spännande upplevelse i en glamorös 

och autentisk miljö med jackpots och vinster. Nätcasinot erbjuder bland annat 

Roulette, Black Jack, videoslots och slotmaskiner. Företaget är registrerat i Malta 

och har licens från Spelinspektionen. (Cherry Casino, u.å.) 

 

4.1.3 Snabbare 
Nätcasinot Snabbare drivs av ett maltesiskt bolag, Snabbare Ltd. De har svensk 

spellicens för att bedriva sin verksamhet i Sverige, i enighet med de nya 

lagregulationerna. På deras officiella hemsida skriver de om hur enkelt och smidigt 

det är att spela på deras sida. De meddelar även att det finns stora valmöjligheter av 

olika slags casinospel, då de har en “konstant växande lista över de senaste 

videobanditerna samt uppskattade gamla klassiker som Blackjack och Roulette” 

(Snabbare, u.å.). De ger även möjligheten att spela med låtsaspengar, så kallade 

spelpengar, eller med riktiga pengar. Denna möjlighet erbjuds, enligt Snabbare, för 

de som kanske inte är riktigt vana vid deras hemsida ännu och vill börja spela med 

riktiga pengar direkt. (ibid) 
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4.1.4 Videoslots 
Videoslots.com ägs och drivs av Videoslots Ltd., som är baserade i Malta. 

Videoslots har licens inom Sverige och Europa. Enligt deras hemsida är Videoslots 

en hemsida där man blir belönad av att vara en lojal spelare, då man kan få stora 

bonusar, gåvor och resor om en spelare förblir lojal mot deras hemsida. Hos dem 

finner man över 3000 spel av olika slag, allt från Blackjack, Roulette till enarmade 

banditer. Deras vision och mål är att bli ett välrespekterat varumärke och att skapa 

en plats med unik underhållning som lockar både hjärta och själ hos deras spelare. 

(Videoslots, u.å.)  

 

Videoslots värderingar är, enligt deras officiella hemsida:  
“These values are parts of each little aspect of the brand and company. We embrace 

each part of these fundamental values in building and making sure that we can offer 

a service that is constantly developed to be able to achieve the best possible result 

for our players: 

• Security 

• Excellence 

• Integrity 

• Clarity 

• Passion 

• Individuality 

• Style 

• Entertainment.” (Videoslots, u.å., para. 5)  

Videoslots reklamfilm, som är vald till studien, blev 2018 anmäld till 

Reklamombudsmannen (RO, 2018). Anmälaren ansåg att det är smaklöst att det 

kommer ett flygplan som flyger rakt in i en skyskrapa, med tanke på terrordådet 

som skedde den elfte september, 2001. Reklamfilmen blev inte fälld på grund av att 

Reklamombudsmannen inte fann den stötande och stred inte mot reglerna. Det som 

skiljer den anmälda filmen med den valda filmen till studiens analys är att i den 

anmälda filmen svävar satelliten mot skyskrapa, studsar till mot den med en duns 

och snurrar vidare. I den inspelade filmen till analysen, som idag visas på tv,  svävar 

satelliten bara in i bild på väg mot skyskrapan. (RO, 2018) 
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4.1.5 Gemensamma nämnare hos de valda casinon 

Alla casinon är baserade utomlands i Malta och har svensk spellicens. De erbjuder 

alla ett flertal olika spel. Speedy Casino och Snabbare talar om konceptet att det ska 

vara enkelt och okrångligt att spela på deras spel på internet. Videoslots vill främja 

underhållningen, medan Cherry Casino vill fokusera på en klassisk och exklusiv 

upplevelse.  

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ forskning handlar om, enligt Denscombe (2018), att samla in data i form 

av ord och kan även baseras på visuella bilder. I studien har forskningen samlat in 

både talade och skrivna ord. Det berättarrösterna säger i reklamfilmerna har noterats 

i skriftlig form för att kunna tolkas. Kvalitativ forskning kan analysera innebörden 

av bilder vilket kvantitativ metod har svårare att göra. Därmed är kvalitativ metod 

mer av intresse för den kvalitativa forskaren, och används därför i denna studie. I 

studien har innehållsanalys använts för att analysera innehållet i filmerna. 

Innehållsanalys gör det möjligt i studien att avslöja dolda sidor av filmernas 

kommunikation och få en djupare förståelse över budskap och ledtrådar som 

kommuniceras. Innehållsanalysen är mest användbar och lämplig när 

kommunikationen är enkel och begriplig. (Denscombe, 2018) 

 

4.3 En modell för retorisk analys 
Denna studie utgår från Karlbergs och Mrals (1998) modell för retorisk analys. 

Genom modellen får studien svar på hur reklamen, alltså texten, är uppbyggd. 

Analysmodellens mål är att förstå hur reklamen fungerar i samhället och hur 

språkliga strategier används. På så sätt tar studien slutsatser kring förutsättningarna 

argumentationen skapar i samband med dagordningsmakt och priming. Modellen 

har främst fokus på det talade och skrivna ordet, men kan appliceras på andra 

symboler också. Eftersom vår studie berör visuell reklam, har modellen anpassats 

utefter det visuella i reklamen och tittar därmed på annat utöver det talade och 

skrivna ordet. Vi har delvis utgått från de föreslagna frågorna från Karlbergs och 
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Mrals (1998) modell, men har lagt till egna frågor för att anpassa modellen utefter 

vår studie. Karlberg och Mral (1998) förklarar att den retoriska analysen gör det 

möjligt att arbeta induktivt och bygger på tolkning, och kan därmed användas inom 

en kvalitativ innehållsanalys. Modellen förklarar inte hur publiken påverkas, men 

för att kunna förstå filmerna och hur dem fungerar är det viktigt att förstå vilken 

publik den avser att tala till. Det i sin tur gör det möjligt att applicera 

dagordningsmakt och priming för att få en förståelse över tänkta effekter och 

betydelsen retoriken har på publiken. 

 

Den retoriska analysen består, enligt Karlberg och Mral (1998), av fem steg. Vår 

studie utgår ifrån fyra av dessa steg: kontexten, dispositionen, grundläggande medel 

för att övertyga (ethos, pathos och logos) och argumentationsanalys. I Karlberg och 

Mrals (1998) modell finns ytterligare ett steg, om stil, där de retoriska stilfigurerna 

analyseras. Vi har valt bort detta steg eftersom detta steg ansågs inte vara relevant i 

sammanhanget av denna studie. Då studien avser att fokusera främst på att förklara 

den retoriska argumentationen, blir de retoriska stilfigurerna, som steg fem 

behandlar, därför inte betydelsefull. 

 

I steg ett, kontexten, undersöker denna studie reklamen i sitt sammanhang; där 

retorisk genre, retoriska problem och publik analyseras. För att kunna begripa 

reklamfilmerna, menar Karlberg och Mral (1998) att det är viktigt att förstå 

kontexten. Studien tittar främst på vilken retorisk genre reklamfilmen tillhör och den 

tänkta publiken. De retoriska genrerna som appliceras i analysen är genus 

deliberativum och genus demonstrativum. I genus deliberativum försöker talaren 

avråda en handling och talet ska leda till ett gemensamt beslut. I genus 

demonstrativum försöker talaren lyfta fram egenskaper hos den som talet handlar 

om. Den retoriska genren ger svar på vad det är för film och vilka retoriska 

funktioner filmen har (Karlberg & Mral, 1998). Steg ett kommer även analysera den 

tänkta publiken för reklamfilmerna. Karlberg och Mral (1998) talar om att filmens 

publik påverkar filmens sätt att uttrycka sig, därför är det relevant att veta vilka 

filmernas retorik vänder sig till. Kontexten kommer också förklara det retoriska 

problemet som kan tänkas ligga bakom alla casinofilmer och som filmerna måste 
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anpassa sig utefter. Detta för att retoriska problem kan påverka retorikens 

uppbyggnad och hur reklamfilmerna väljer att framföra sitt budskap. (Karlberg & 

Mral, 1998) 

 

I steg två, disposition, undersöker studien strukturen av filmerna, med hjälp av 

dispositionens fem delar: exordium, narratio, propositio, argumentatio och 

conclusio. Dispositionen ska ge svar på inledningens uppbyggnad och funktion, om 

reklamens berättelse och reklamens avslutning. Exordium (inledningen) har tre 

syften; den ska göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig. Det är viktigt att 

redan i denna del av dispositionen förmedla sin trovärdighet, kunnighet och 

engagemang. Den sista delen, conclusio (avslutning), kan göras på många olika sätt 

beroende på vilket sammanhang det är. Avslutningen ger chans till en slutkläm, och 

därmed göra sig minnesvärd (Karlberg & Mral, 1998). Studien vill se hur 

reklamfilmerna är utformade för att kunna se retoriska mönster. Reklamens 

propositio och argumentatio presenteras i steg fyra. Argumenten är det centrala i att 

övertyga och mer komplicerat, därför analyseras argumentationen i ett separat steg 

(steg fyra) (Karlberg & Mral, 1998). 

 

I steg tre appliceras ethos, pathos och logos i analysen för att se hur pålitlighet, 

känslor och fakta ger sig an i reklamen överlag och vad som används för att 

övertyga. En av dessa kan dominera mer än en annan. 

 

Steg fyra tillämpar argumentationsanalysen, där teser och argument är centrala. 

Teserna är de påståenden som reklamen vill framföra medan argumenten används 

för att stödja tesen och bevisa att dessa påståenden är riktiga. När tesen introduceras 

direkt kallas det in medias res (Karlberg & Mral, 1998). Argument kan enligt 

Karlberg och Mral (1998) vara direkta påståenden eller till exempel indirekta frågor 

och berättelser. Argumentens relevans och hållbarhet kommer användas i 

argumentationsanalysen för att se om de stöder tesen. Argumenten kategoriseras i 

ethos-, pathos- och logos-argument. Steget tillämpar även teorin om ikoniska tecken 
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och diskuterar vilka ikoniska tecken som kan avläsas i filmen och hur de bidrar till 

argumentationen i reklamfilmerna.  

 

Dessa delar i en vetenskaplig kontext ger möjlighet till att ställa frågor om 

uppbyggnaden av retoriken. Det visar hur avsändaren har använt sig av dessa olika 

delar i dispositionen för att verka så övertygande som möjligt. Eftersom det finns 

otaliga sätt att använda sig av retorik för att övertyga, ger dispositionen rum för ett 

antal ledande frågor för att senare kunna  analysera strukturen och hur publiken leds 

mot en bestämd övertygelse (Karlberg & Mral, 1998). Därför har retorikens 

disposition applicerats i analysen av retoriken i casinoreklam för att få en förklaring 

på hur filmerna är konstruerade och vad bland annat inledning och avslut har för 

betydelse för argumentationen.  

 

4.3.1 Retorikens ethos, pathos och logos 
Ethos, pathos och logos är retorikens byggstenar och är grunden för all 

argumentation (Karlberg & Mral, 1998). Hellspong (2013) menar att de är retoriska 

perspektiv som förklarar den retoriska helheten som bildas av publiken, talet och 

talaren. Inom retoriken är känslor och personlig påverkan centrala delar i 

formeringen av vår uppfattning (Hellspong, 2013).  

 

Karlberg och Mral (1998) förklarar ethos som talarens trovärdighet och karaktär. 

Det är snarare pålitligheten än sanningen som är viktigast. Ethos är en viktig del för 

att få människor att lyssna och är avgörande för att kunna övertyga dem (Kjeldsen, 

2008). Genom titta på mediet, hur den framförs och hur källan är, menar Karlberg 

och Mral (1998) att vi kan bedöma trovärdigheten. Ethos säger något om talaren och 

om den som ligger bakom reklamen, men även hur talaren framställer sin identitet i 

reklamen. Ytterligare ett sätt att få förtroende är att skapa samhörighet med 

publiken, en så kallad “vi-känsla”, vilket reklam ofta skapar. I reklam kan ethos 

användas för att förklara hur till exempel logotyp och inredning bidrar till 

trovärdigheten. När ethos används för att utforma argument, så kallade ethos-

argument, är det argument som uttrycker trovärdighet och således auktoritet. Detta 
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kan exempelvis vara hänvisning till en trovärdig källa. Ibland räcker det att 

inkludera publiken i sammanhanget, genom att säga “vi”. (Karlberg & Mral, 1998) 

 

Pathos förklarar talarens och publikens känslor. Talaren kan bland annat väcka 

känslorna  hopp, hopplöshet, sorg, ilska och längtan hos publiken, beroende på 

syftet. Inom reklamen är det vanligt att anspela på fruktan och hopp för att övertyga. 

Reklam kan visa upp en en värld av fruktan där produkten eller varumärket är 

hoppet och lösningen. (Karlberg & Mral, 1998) Lindqvist (2016) menar att den som 

vill påverka en publik måste förstå vad som berör den. Utan att analysera känslorna 

i en reklamfilm är det svårt att begripa filmen, eftersom känslorna finns överallt, i 

varje rörelse eller ord (Lindqvist, 2016). Pathos i argumentativa sammanhang, 

pathos-argument, spelar på publikens känslor. Det kan till exempel vara genom att 

presentera möjligheter och därmed väcka känslor av hopp. Möjligheter kan 

exempelvis vara nya framtidsperspektiv eller hopp om förändring. Pathos-argument 

tar också upp konsekvenser, både positiva och negativa, för att påvisa för- och 

nackdelar. Detta kan då inspirera till handling, eftersom argumentet berör 

ansvarskänslan och känslan av skyldighet till att agera. Det är alltså inte bara 

känslor som pathos-argument kan anspela på, men också publikens moral (Karlberg 

& Mral, 1998).  

 

I reklamens logos informerar, undervisar och upplyser talaren sin publik. Jørgensen 

och Onsberg (2008) definierar logos som en saklig bevisföring där talaren är 

objektiv och förhåller sig till fakta. Det finns olika sätt att skapa logos-argument, 

menar Karlberg och Mral, (1998). Vissa sätt kan skapa en vi-känsla, genom att 

förmedla känslan att alla inblandade utgår från samma principer, medan andra sätt 

fokuserar mer på att hjälpa (eller manipulera) publiken till att dra logiska slutsatser 

(Karlberg & Mral, 1998). Logos-argument försöker tilltala publikens förnuft. Det 

betyder att det är faktabaserade och logiska argument. Det kan göras genom att dra 

enskilda eller flera exempel på liknande fall eller situationer. Drar man flera 

exempel kan man exemplifiera sammanhanget. (Mral & Johannesson, u.å.) 
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4.3.2 Ikoniska tecken 
Bilder som liknar något vi känner igen kallas ikoniska tecken. Enligt Kjeldsen 

(2008) kan retorik appliceras på ikoniska tecken, då retorik kan tillämpa en så kallad 

ikonisk funktion. Den ikoniska funktionen handlar om visuella tecken som liknar 

något och bygger på indirekta och direkta representationer. Visuella uttryck är mer 

direkta än indirekta eftersom de liknar verkligheten mer än bara verbal text, som är 

indirekt. Eftersom vi kan se bilden kan vi känna en närvaro. Genom sådana direkta 

representationer har ikoniska tecken flera retoriska funktioner. Ikoniska tecken i 

visuella uttryck kan framkalla emotionella responser. När betraktaren ser visuella 

uttryck, kan de identifiera sig med de objekt som framställs i bilden. Retoriska 

värden hos ikoniska tecken kan också illustrera storlek, avstånd, färger, utseende, 

kompositioner och former. Ikoniska tecken har även en funktion att hjälpa minnet. 

Genom retorikens memoria kan talaren både fästa det den ska säga på sitt egna 

minne och på åskådarnas minne. Inom reklam är det viktigt med minnesfunktion 

eftersom mottagarna ska komma ihåg varumärket. (Kjeldsen, 2008) Ikoniska tecken 

appliceras under steg fyra i analysen för att se hur tecknen i filmerna argumenterar 

och vilka visuella element det är vi kan känna igen. Detta för att se vad tecknen kan 

ha för betydelse på publiken. 

 

4.3.3 Analysfrågor 
Frågorna baseras på Karlberg och Mrals (1998) analysmodell som de valda 

metodfrågorna för denna studie har baserats på. I boken ger författarna förslag om 

möjliga frågor. Utefter frågornas innehåll har de mest relevanta frågorna valts ut. 

Frågorna har också justerats eller tagits bort under studiens gång, då många frågor 

har testats i analysen och upprepat ett svar eller inte givit ett relevant svar alls.  

 

I undersökningen har vi gått igenom en film i taget och hanterat analysfrågorna en 

efter en. Det har försäkrat oss att vi verkligen har svarat på alla frågor ordentligt och 

för att se om det var några frågor som skulle behöva anpassas till respektive film för 

att få en mer djupgående analys. Genom att svara på varje fråga för sig i utförandet 

av analysen har det varit enklare för oss senare att ställa filmerna sida vid sida och 
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se eventuella mönster som kan finnas. I resultatredovisningen och analysen 

redovisas ett steg i taget där alla reklamfilmer redovisas under steget samtidigt. 

Dagordningsmakten och priming appliceras i analysen, resultatet och diskussionen 

för att se hur empirin kan tänkas påverka publikens värld och få fram handling. 

 

Analysfrågorna lyder: 

1. Kontexten - Vilken retorisk genre tillhör reklamfilmen? Vilken är den möjliga 

publiken? Var finns publiken? Vilken roll ges den? Vilken betydelse kan reklamen 

tänkas ha för publiken? Vilka är de möjliga hinder som reklamen kan ha mött? 

 

2. Disposition - Hur inleds reklamfilmen? Hur fångas publikens uppmärksamhet? 

Hur förbereds publiken inför kommande information? Vilken värld bjuds vi in till? 

Vad vill reklamen berätta? Hur avslutas reklamen? Finns det någon slutkläm? 

 

3. Ethos, pathos och logos - Hur trovärdig framstår sig reklamen vara? Hur försöker 

de väcka förtroende? Vilka känslor vill reklamen väcka? Hur försöker reklamen 

väcka dessa känslor? Är reklamen rik eller fattig på fakta? Finns det logiska 

argument? 

 

4. Argumentationsanalys - Vad är den huvudsakliga tesen? Är den tydlig eller är den 

underförstådd/dold under den uttalade tesen? Vilka argument stödjer tesen? Vilka 

ikoniska tecken finns i reklamen? Hur argumenterar de? 

 

4.4 Metodkritik 
Analysmetoden kan inte täcka alla aspekter inom retoriken. Metoden ska heller inte 

betraktas som fullständig. Modellen ska betraktas som en inspiration som man kan 

använda sig av i utformning av en analysmodell. Kvalitativa metoder kritiseras ofta 

för att det är ett förhållandevis öppet och ostrukturerat angreppssätt. Detta beror på 

att studien blir svårare att replikera. Vad undersökningen slutligen observerar och 

registrerar handlar i stort sett vad forskaren själv finner intressant. Det betyder att 



 

26(63) 
 

forskaren är inblandad i datainsamlingsprocessen. Det blir således inte objektivt i 

processen och tolkningen av den insamlade datan. Processen gör det dock enklare 

att tolka orden i en text och få en mer djupgående förståelse om en text. Kvalitativa 

metoder syftar ofta till att förklara deltagarens tolkning av den sociala verklighet de 

befinner sig i. Kritiker menar att forskare inte kan förklara någon annans verklighet 

och veta med all säkerhet att ens skildring och tolkning av denna verklighet är giltig 

(Bryman, 1997). Visuella filmer kan dock innehålla visuell dokumentation som 

genom granskning av dessa kan man förstå grupper och händelser, eller idéer och 

livsstilar som bilderna genererar (Denscombe, 2018). 

 

Kvantitativa forskare menar att kvalitativa metoder ofta är ostrukturerade och 

öppna. Detta ger dock möjlighet att skjuta upp analysen tills forskaren är bekant 

med miljön och kontexten. Kritiker ser dock detta som en nackdel, då de anser att 

forskningen blir för subjektiv. Forskningen bygger då för mycket på forskarnas egna 

värderingar om vad som är viktigt. Det ser däremot kvalitativa forskare som en 

fördel eftersom de får möjlighet att upptäcka andra eller nya områden att undersöka 

som kanske kan ge nya perspektiv om ett forskningsområde. (Bryman, 2018) 

 

En begränsning som innehållsanalys har är att den kan bortse innehållets betydelse 

från kontexten, och bara lyfta fram enskilda aspekter av innehållet. 

Innehållsanalysen kan göra det svårt att begripa dolda meningar, det vill säga det 

som inte sägs utan måste läsas mellan raderna. Analysredskapet är ett outvecklat sätt 

att förstå texters otydliga innebörder och tappar värde när texten bygger på 

komplicerade innebörder i analysen av att förstå textens mening. Dock möjliggör 

kvalitativ innehållsanalys att kvantifiera innehållet med en metod som är tydlig. Det 

betyder att det kan upprepas av andra, eftersom analysmaterialet finns tillgängligt 

för alla (Denscombe, 2018). 

 

Undersökningen har tolkats utefter våra egna erfarenheter och tolkningar. Det är 

viktigt att ha i åtanke att vi tar åt oss budskapet på andra sätt än vad till exempel en 

spelare eller en före detta spelare skulle göra.  
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4.5 Undersökningens kvalitet 
Eftersom denna studie utgår ifrån en kvalitativ metodansats, blir det svårt att 

undersöka studiens reliabilitet och validitet. Enligt Denscombe (2017), ser man 

istället till studiens trovärdighet (validitet), pålitlighet (tillförlitlighet) och 

överförbarhet (generaliserbarhet) när det gäller kvalitativa studier.  

 

Denna studie har det Denscombe (2017) refererar till som grundad data. Det vill 

säga att studien har genomfört ett “fältarbete”. En detaljerad granskning av datan 

har genomförts, vilket ger en solid grund till slutsatserna baserat på den analyserade 

datan (Denscombe, 2017). Detta bidrar till studiens trovärdighet. Pålitligheten 

påvisas genom att det finns en mall med klara metodfrågor, som datan har 

analyserats utifrån. Andra forskare kan därmed ta ansats från dessa metodfrågor för 

att få fram liknande svar. Vår analysmetod och procedur som leder fram till vissa 

slutsatser framgår även tydligt i texten, vilket gör att andra forskare har möjligheten 

att dra beslut om i vilket mån denna undersökning “utgör ansedda procedurer och 

rimliga beslut” (Denscombe, 2017, s. 421).  

 

Studien syftar inte till att uttala sig om alla casinoreklamer som sänds just nu, eller 

har sänts innan, vilket betyder att denna studie och dess resultat inte kan 

generaliseras. Generalisering grundar sig också ofta på ett representativt urval med 

statistiska slutsatser som har en sannolikhet att återfinnas i andra liknande 

situationer (Denscombe, 2017). Det som brukar diskuteras istället för generalisering 

vid kvalitativa metodansatser, enligt Denscombe (2017), är frågan om i vilken 

utsträckning informationen i studien är överförbar till andra fall. Det vill säga hur 

väl informationen i denna studie kan tillämpas i liknande fall. Det är dock svårt att 

uttala sig om detta för denna studie, då det är inte säkert att andra casinon har använt 

sig av samma retoriska argument, både visuella och verbala. Däremot finns det en 

chans att samma fynd som denna studie fann, återfinns i andra studier. Det beror på 

att om liknande studie skulle utföras, med samma metodansats, skulle de då få svar 

på samma frågor. Trots det, är det inte garanterat om de skulle få fram samma svar 

som i denna studie.  
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4.6 Etiska överväganden 
Etik är viktigt att överväga för forskningens kvalitet och för samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2017). När visuella bilder analyseras med en innehållsanalys är 

etiska frågor om upphovsrätt och autencitet centrala. Upphovsrätten är en viktig del 

i att använda andras bildmaterial i forskning och måste därför övervägas . Filmerna 

tillhör de casinon som har valts och kan kräva tillstånd att användas (Denscombe, 

2018). Filmerna har använts i studien för att förklara och analyseras, men inget av 

materialet har publicerats på grund av upphovsrätten. Filmerna används bara för 

eget bruk och kommer inte publiceras någonstans. Studien använder innehållet för 

att forska om ämnesområdet och har angivit källa för analysmaterialet. 

 

Autenticitet handlar om att vi måste vara uppmärksamma på huruvida bilden har 

blivit ändrat gentemot originalet (Denscombe, 2018). De filmer som har spelats in 

och analyserats har inte ändrats i någon efterbehandling. Det är snarare 

ljudupptagningen i Videoslots och Cherry Casino som inte är densamma som i 

originalfilmen eftersom inspelningen av detta material även tog upp det externa 

ljudet. Det kan upplevas som brus i kommunikationen eller en ändring i originalet, 

men det framgår någorlunda tydligt på vad som är externt eller internt ljud. Det 

externa ljudet har inte påverkat analysen. 

 

Ingen av karaktärerna i filmerna har diskriminerats på något sätt. Karaktärerna har 

endast beskrivits och vad deras roll har för betydelse ur ett retoriskt perspektiv. 
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5. Resultatredovisning och analys  
Kapitlet presenterar och granskar empirin under de fyra stegen och svarar på 

analysfrågorna. Empirin appliceras på teorierna dagordningsmakt och priming. 

 

5.1 Filmernas handling 
Speedy Casino - Vi får följa med på en resa mot en mobil, placerad på en piedestal, 

som visar hur Speedy Casino fungerar i mobilen. På väg dit passerar vi en 

slotautomat, ess-kort, tärningar, spelmarkers och ett roulettebord. En berättarröst 

välkomnar oss, pratar om enkelheten att registrera sig, att du slipper mail och sms, 

att du kan spela när du vill och att det är ett smidigt och enkelt casino som casinon 

borde vara. Under filmens gång visar mobilen en insättning på 100 kronor, vilka 

spelalternativ det finns i appen, samt logotypen. 

 

Cherry Casino - I Cherry Casinos reklamfilm är det fokus på nypremiären av 

Cherrycasino.com. Filmen visar oss ett riktigt casino med människor som spelar, 

croupierer och värdar som visar vägen och vilka spelalternativ det finns. 

Berättarrösten pratar om det nylanserade livecasinot där det finns roulette och 

blackjack med riktiga croupierer, samt att det finns klassiska och nya casinospel. 

Filmen talar även om en insättning på 100 kronor för nya kunder som gör det 

möjligt att spela för 500 kronor. 

 

Snabbare - Vi får se ett flertal människor som sitter i en fåtölj, på en snurrande 

plattform, med mobilen i handen och kundtjänsten Snabbare har. Filmen pratar om 

snabbare betting och casino, att det går snabbt, att casinot har snabb kundtjänst och 

att det inte är någon krånglig registrering. Vi får bland annat se hur människorna får 

hjälp via kundtjänsten och hur det kan se ut när de får den snabba insättningen in på 

banken. 

 

Videoslots - Två män diskuterar Videoslots medan de promenerar längs en gata. Ena 

mannen föreställer sig Videoslots som en hög skyskrapa som sträcker sig upp till 
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rymden, medan den andra mannen tittar ner i sin mobil, berättar vad Videoslots 

egentligen är och visar den ena mannen hur Videoslots ser ut i mobilen. 

 

5.2 Kontexten 
De fyra reklamfilmerna har vissa likheter. De har bland annat samma retoriska 

genrer (genus deliberatum och/eller demonstrativum) och har därmed liknande 

övergripande budskap. Som Mral och Karlberg (1998) beskriver, förklarar den 

retoriska genren därmed vilken  övergripande retorisk funktion som reklamfilmerna 

syftar till att ha. Filmerna vill visa att de är bättre än alla andra, och/eller lyfta fram 

sina bästa egenskaper. De flesta casinon lyfter fram det enkla hos dem, att vi ska 

välja deras casino framför alla andra för att de är den bästa (dock på olika sätt). Alla 

casinon, förutom Videoslots, har nu något nytt att erbjuda. Det framgår inte alltid 

vad det nya är, men samtliga pratar om det ”nya” casinot. 

 

Kontexten är att reklamfilmerna antingen bjuder in publiken i en värld de har byggt 

upp, eller pratar mer indirekt med publiken. Videoslots och Snabbares reklamfilm 

pratar indirekt med publiken. Det är alltså två slags roller som casinofilmerna väljer 

att ge publiken, en mer involverad roll eller rollen som en slags observatör. När 

filmerna bjuder in till deras värld, och publiken blir huvudkaraktären, får dessa 

filmer även en mer personlig känsla. Det är vi som är i fokus, och filmen syftar till 

att tilltala individen mer. Filmerna som ger publiken en mer observerande roll, 

Videoslots och Snabbare, kan därför tänkas tilltala gruppen på det sätt att filmerna 

ger exempel som många kan känna igen sig i. Som i Snabbare där en hemmamiljö 

gestaltas i reklamfilmen. 

 

I till exempel Speedy Casinos och Cherry Casinos reklamfilmer betonas ”du” och 

”dina” för att göra det tydligt att det är just dig där hemma som de vill tilltala. I 

Cherry Casinos reklamfilm välkomnar två concierge in oss till deras värld, som är 

det nylanserade Cherry Casino. I Speedy Casinos reklamfilm förs vi snarare med på 

en resa genom miljön med olika spel som finns på Speedy Casino. Publiken får 
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alltså kliva in i Speedys värld. Det vi får se i både Speedy Casino och Cherry 

Casinos filmer sker ur ett förstapersonsperspektiv, vilket gör det ännu tydligare att 

det är vår resa som vi gör. I till exempel Snabbares reklamfilm är det tydligt att 

publiken är betraktare. Vi får se ett antal olika karaktärer som presenteras på den 

snurrande plattformen. De visar hur lätt det är att vara kund hos dem, att det inte är 

något krångel. Det framgår när vi exempelvis ser tjejen som lämnar ifrån sig 

mobilen på bordet och ser nöjd ut medan pengar förflyttas direkt från mobilen till 

banken. Hennes liv är bekymmerslöst. Vi får alltså en inblick i hennes värld och vi 

läser av hennes värld ur hennes vision. 

 

Karaktärerna i filmerna representerar målgruppen, där det både finns unga och 

äldre. Dock verkar Cherry Casino och Videoslots ha mer specifika målgrupper de 

vill nå ut till. Videoslots verkar syfta till att nå ut till de spelare som vill ha ett stort 

utbud av spel. Det kan tänkas förmodligen vara främst män eftersom filmen handlar 

om två män. I Cherry Casinos reklamfilm ser vi casinots logotyp med ett körsbär, 

stiliga män som bjuder in oss till casinot, en kvinnlig berättarröst, vilket är några av 

de indikatorer på att reklamen riktar sig till kvinnor. Casinot har även funnits länge 

och är exklusivt. Det kan göra att det tilltalar den äldre generationen. Det är dessa 

aspekter som gör att publiken kan relatera och identifiera sig med det de ser. Genom 

dessa aspekter är det också hur filmerna avser att nå ut till sina tänkta målgrupper 

och därmed påverka vad publiken tycker om casinot i fråga.  

 

För alla casinoreklamfilmer är möjliga hinder att de lagregleringar som finns för 

tillfället har satt stora begränsningar på vad filmerna egentligen vill säga och visa i 

reklamen. Den ursprungliga tanken bakom reklamfilmerna, att presentera sitt casino 

på, kan ha begränsats på grund av lagregleringarna. Det kan ha gjort att casinon 

presenteras på annat sätt i det slutgiltiga resultatet. Det är även möjligt att ett hinder 

är att det finns så många olika casinon och reklamfilmer som de måste konkurrera 

mot. Teorin om priming berättar att tiden spelar en stor roll i effekten av priming, 

dels vad det gäller längden av det man ser och tiden emellan varje tillfälle av 

exponering för ämnet (Roskos-Ewoldsen et al, 2009). Då längden av dessa 

reklamfilmer inte är så långa, ungefär 20 sekunder långa, påvisar det att publiken 
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inte kommer att komma ihåg den. Då det finns en sådan stor mängd av liknande 

reklam, så är det en större sannolikhet att dessa reklamfilmer fäster sig på publikens 

minne ändå. Detta genom att människor kommer ofta ihåg saker via associationer, 

och eftersom det ofta är väldigt kort tid emellan exponeringen av all 

nätcasinoreklam kan vi enkelt komma ihåg reklamerna ändå. Publiken utsätts 

därmed för en stark primingeffekt, och kommer ihåg budskapet av dessa reklamer 

genom associationer (Nord & Strömbäck, 2012). 

 

De måste även hitta en strategi för att sticka ut och hitta ett koncept som inte är som 

alla andra. Casinon jämförs hela tiden, vilket kan göra att de måste synas och höras 

mer gentemot andra. Eftersom reklamfilmer inom samma bransch konkurrerar 

genom sitt innehåll i reklam, får ingen vara någon annan lik. Detta gör att 

reklamfilmerna kan särskiljas från varandra och hamna högre upp på publikens 

dagordning (McCombs & Reynolds, 2009). På så sätt försöker filmerna att skapa 

saliens hos publiken för att möjligtvis konkurrera mot andra. Dock kan detta sätta 

begränsningar på innehållet, eftersom det inte går att utnyttja ett koncept som är, 

eller har, använts av ett annat företag. En annan risk som reklamfilmer kan ha är att 

filmen kan, ibland omedvetet, anspela på vad människor anser vara olämpligt. Till 

exempel Videoslots som ansågs anspela på något olämpligt (RO, 2018). Det kan 

vara ett hinder som reklamfilmerna vill försöka undvika och som också begränsar 

hur de vill framställa sitt casino på i reklamen.  

 

5.3 Disposition 
I denna del presenteras resultatet av steg två där dispositionens exordium, narratio 

och propositio appliceras på vardera reklamfilm. 

 

5.3.1 Speedy Casino 
Filmen inleds med en kvinnlig berättarröst som säger “Välkommen till Speedy 

Casino” tillsammans med snabba toner av musik. Genom att inleda reklamfilmen 

med att välkomna oss blir det en uppmärksamhetsfångare som tyder på att vi som 

publik är välkomna in i den Speedy Casino-värld vi kliver in i. Till vänster ser vi 
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direkt en fysisk spelautomat i fokus som är designad utefter Speedy Casinos 

logotyp. Logotypen har en siluett av ett berg längst ner på automaten och solstrålar i 

grått som sträcker sig över skärmen på maskinen. Logotypen vävs in i alla visuella 

element i reklamfilmen. Bakgrunden, mobilskärmen, piedestalen och en banderoll 

har den grafiska profilen. Filmen inleds med att automatens hjul snurrar och stannar 

i vinst, samtidigt som kameran åker rakt fram och djupare in i miljön mot en mobil 

som är placerad på en hög orange piedestal i bakgrunden, som är ur fokus. Samtidigt 

som kameran åker förbi spelautomaten hörs ljudet av automaten i rörelse. Publiken 

passerar därefter spelautomaten och två ess-kort till höger. Det inleds med de 

element som är starkt anknutna till Speedy Casino och casinon i allmänhet. De 

färger och objekt som filmen inleder med exemplifierar Speedy Casino. Speedy 

Casinos grafiska profil består av orange, och den färgen återspeglas i det mesta i 

filmen. Detta gör att casinot blir mer trovärdigt när de visar välkända element och 

etablerar sig själva i de elementen. Logotypen, som är planterad i slotmaskinen, 

välkomnar även in oss i världen och väcker på så sätt uppmärksamhet. Därefter 

presenteras de fördelar som finns hos Speedy Casino. Filmen fångar också 

uppmärksamhet genom att presentera den kommande informationen. Mobilen, som 

befinner sig på en hög piedestal i bakgrunden, är suddig. Det är alltså något i 

bakgrunden som vi blir nyfikna på eftersom vi inte får svar på vad det är vi är på 

väg till. Vi vill veta mer eftersom det är vårt mål, vår destination. Det kan göra att vi 

väljer att stanna kvar och titta vidare på filmen. 

 

Vi bjuds in till en lättsam värld, där livet är enkelt. Alla objekt vi passerar som är 

placerade vid sidan av oss, visar vad som finns att ta del av i världen. Platsen där 

filmen utspelar sig är själen av Speedy Casino, vilket gör platsen tidlös. Alla 

händelser samverkar och har en betydelse för berättelsens mål. Händelserna 

kompletterar alltså varandra på det sätt att de både tydliggör var vi befinner oss och 

stärker relationen till Speedy Casinos värld. Filmen har ett klart narrativ. Filmen vill 

berätta att spela är enkelt, inte krångligt och utan några konstigheter. Den vill också 

berätta att det inte finns något jobbigt med spelandet hos Speedy eftersom du slipper 

mail och sms. Du kan spela när DU vill och det sker på dina termer. 
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Reklamen avslutas med att vi har nått vårt mål. Vi är framme vid piedestalen och ser 

mobilen. Logotypen animeras fram i mobilen med casinots slogan “Casino utan 

krångel” syns nedanför logotypen. Berättarrösten säger “Speedy Casino - Casino 

utan krångel”. Logotypen visas även stort på en banderoll över mobilen. I nedre 

delen av bilden står det “Åldersgräns 18 år | Regler och villkor tillämpas | www. 

stödlinjen.se”. Denna text presenteras endast under de sista sekunderna i filmen. 

Logotypen presenteras alltså i början och i slutet, som en röd tråd där filmen 

avslutas där den börjar. Slutklämmen är “Speedy Casino - Casino utan krångel” som 

en sammanfattning på vad Speedy Casino är och vad de tidigare har berättat om i 

filmen.  

 

5.3.2 Cherry Casino 
Filmen inleds med en mörkröd körsbärsfärgad ridå. En kostymklädd äldre man står 

på vänster sida och en ung kvinna i röd långklänning står på höger sida. Båda ler 

varmt mot publiken. Berättarrösten säger: “Nu öppnar vi dörrarna till nypremiären 

av Cherrycasino.com”. Samtidigt vägleder mannen och kvinnan in publiken till det 

som finns bakom ridån, genom att hänvisa med handen vart vi ska gå. Logotypen 

syns i bildens övre vänstra hörn, och är kvar där under hela filmen. Ridån öppnas 

och kameran åker in i en casinomiljö. Det är en stor sal med spelbord och uppklädda 

människor som går mellan borden. Runt omkring syns röda skärmväggar, röda 

sammetsgardiner, barstolar, kristallkronor i taket och höga fönster. Det är många 

guldiga detaljer runt omkring. Dealers i kostym står vid varje bord. 

 

Genom mannens och kvinnans kroppsspråk som hänvisar oss in genom ridån, 

välkomnas publiken in. Eftersom de också välkomnar oss in blir det en 

uppmärksamhetsfångare. Uppmärksamheten förstärks även av ögonkontakten som 

vi får av människorna. Ridån, som döljer något, gör att publiken vill ta reda på vad 

som gömmer sig bakom den. Samtidigt introducerar berättarrösten att filmen 

handlar om nypremiär av casinot genom att säga “Nu öppnar vi dörrarna till 

nypremiären [...]”. Då förbereds vi inför öppningen av det nya casinot som vi 

vandrar in i. Det är inte mycket information vi får innan vi kliver in, utöver att det är 

Cherry Casino det handlar om. När berättarrösten säger: “[...] nypremiären av 
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cherrycasino.com”, öppnas ridån. När publiken väl får se att det är ett casino det 

handlar om, blir handlingen mer konkret. 

 

Vi bjuds in i den värld där deras nylanserade casino finns. Filmen vill berätta om 

deras nya spel och om det nya casinot, men vill också visa att de har kvar sitt 

ursprung. Genom de visuella uttrycken som målar upp bilden av det klassiska 

casinot kan publiken vara lugn för att casinot är sig likt. Berättelsens huvudpoäng är 

att de har ett livecasino med en mer personlig upplevelse, därför bjuds vi in i en 

värld där vi faktiskt befinner oss i ett riktigt casino och får uppleva deras nya casino 

personligen. Filmen vill alltså informera om att de har nypremiär av sitt casino där 

de nu har ett nytt livecasino. De har de klassiska spelen också och det finns spel för 

alla. De vill berätta att det är nytt men att de inte har förlorat det klassiska Cherry 

Casino. 

 

Filmen avslutas med en mörkröd bakgrund och en mobil som är centrerad i bilden. 

Vi ser bilden på den manliga croupieren i skärmen. Berättarrösten berättar att om 

man sätter in 100 kronor så får man 500 kronor att spela för. Samtidigt åker mobilen 

till vänster i bild och en text dyker upp bredvid och lyder: “Sätt in 100 kr Spela för 

500 kr”. Längst ner står det “Välkomsterbjudandet gäller nya kunder. Insättning på 

100 kr krävs. Bonusbeloppet måste omsättas 50 gånger för både Casino och Live 

Casino. Regler och villkor gäller. Åldersgräns 18 år. www.stödlinjen.se”. Även 

denna text dyker upp längst ner i bild under de sista sekunderna i filmen. Texten och 

mobilen byts ut till logotypen och casinots slogan  “Svenskt casino sedan 1963”. 

Samtidigt hörs jingeln för Cherry Casino. I slutbilden appliceras den riktiga 

casinomiljön i mobilen där vi ser croupieren, nu i mobilen. Det ger en känsla av att 

man nyss befunnit sig i mobilen, i spelet. Denna realistiska casinomiljö som filmen 

har utspelat sig i genom hela reklamfilmen finns egentligen i mobilen, lättillgänglig 

för oss alla. Reklamfilmen och upplevelsen av det verkliga casinot visar därför en 

försmak på hur det är att spela på ett livecasino.  

 



 

36(63) 
 

5.3.3 Snabbare 
Det första vi ser i reklamfilmen är hur något snurrar på en plattform. Plattformen 

slutar snurra och vi ser att det är en ung tjej som sitter avslappnat i en fåtölj upphöjt 

på en ljusblå plattform. Bredvid står det ett bord med böcker, en mugg, en karaff 

och en bordslampa i samma färg som plattformen. Bakgrunden är i samma ljusblåa 

färg. Över kvinnan åker den vita logotypen “Snabbare” in i bild från höger med 

slogan “Snabbare betting & casino” under, i mindre typsnitt och i samma vita färg. 

Samtidigt som vi ser detta hör vi en kvinnlig röst som säger “Välkommen till 

Snabbare”.  De övre texterna dras snabbt in och snabbt ut ur bild i samband med att 

plattformen snurrar. Genom att berättarrösten välkomnar oss till Snabbare får 

publiken en uppmärksamhetsfångare. Den blåa färgen som vi ser under de första 

sekunderna, som är en del av deras grafiska färgprofil, välkomnar oss också. Detta 

genom att säga att det är Snabbares reklamfilm vi tittar på och tyder på att det som 

sägs är Snabbares ord. I och med att färgen är starkt anknuten till Snabbare kan 

publiken redan under första sekunden i filmen känna igen vilket casino det handlar 

om. Genom att det heter ”Snabbare” och alla snabba effekter förbereds publiken 

även inför att det är snabbhet i fokus. Detta förstärks även med hjälp av att det är 

många snabba rörelser och övergångar; både plattformen som snurrar och texten 

som flyger in i bild som är genomgående teman i filmen. 

 

Vi bjuds in till olika karaktärers hem, alla som uppenbart är spelare hos Snabbare, 

och får betrakta hur snabbt, smidigt och bekvämt det är att vara kund hos Snabbare. 

Filmen vill berätta att om det vore oss i den sitsen hade vi inte behövt oroa oss. 

Spelarna i filmen ser nöjda och belåtna ut vilket säger till oss att vi också kan vara 

det. De vill framhäva bekvämligheten och gör det genom att sätta fokus på spelaren 

som sitter i fåtöljen i sina hem. Dessa hem kan lika gärna vara ditt egna. Borden, 

böckerna, kopparna, etc., som är i samma färg som bakgrunden och plattformen, är 

små detaljer som inte är i fokus. De är dock viktiga på så sätt att det tydliggör att vi 

befinner oss i hemmet. Men Snabbare lyfter också att kundtjänsten är snabb och 

pålitlig. Dina frågor får svar snabbt, oavsett vad det handlar om. Hos Snabbare finns 

det inget krångel, du får snabba uttag och behöver knappt anstränga dig för det. Du 

kan känna dig lugn, för att Snabbare kommer att lösa dina problem. 
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I slutet av filmen snurrar plattformen en sista gång och en övergång sker genom att 

en blå bakgrund sveper in i bild från höger, tillsammans med logotypen som är 

centrerad. Under sista scenen dyker en liten text i gemener upp i nedre delen av 

bilden, där det står “18+. Spela ansvarsfullt. www.stödlinjen.se”. Denna text är kvar 

i resten av filmen. Samtidigt som vi ser slutbilden, hörs jingeln “Spela snabbare på 

snabbare.com”. Jingeln är lättsam och lätt att komma ihåg. Den ger ett sista försök 

till att sätta ett avtryck hos publiken, genom att ge dem en klatschig melodi som de 

lär komma ihåg. Slutklämmen är även denna jingel.  

 

5.3.4 Videoslots 
Vi ser två män gåendes på en gata, varav den ena ställer frågan “Vad då världens 

största casino?”. Den andra, som är distraherad av sin mobil, svarar lite 

ouppmärksamt “Det är ju det”. Filmen inleds alltså med en fråga, som dels 

fastställer direkt för publiken vad den kommer att handla om och förbereder dels 

även publiken inför kommande information. Denna fråga etablerar även vilka roller 

som karaktärerna har; den som ställer frågan identifieras med en gång som den som 

inte vet något om Videoslots och frågar därför den andra karaktären som 

förmodligen har svaren. Frågan ger oss också informationen om att det är en 

casinoreklamfilm det kommer att handla om, och att den påstår sig vara störst i 

världen. Eftersom den ena parten, killen som ser ner på sin mobil, är tillsynes mer 

oengagerad och distraherad, blir vi även nyfikna på varför han är distraherad. Vad är 

det han tittar på? Vi informeras alltså väldigt snabbt om vad filmen kommer handla 

om. 

 

Filmen introducerar oss till en värld som är mycket lik vår värld, om inte exakt 

likadan. Det är svenska karaktärer, en svensk gata med hus och kullersten, samt att 

skyskrapan växer från Sverige när jorden visas från rymden. Det är en miljö som 

många svenskar är bekanta med. När skyskrapan dyker upp försvinner vi från vår 

vardagliga miljö till en helt annan värld. Det blir enklare och lättillgängligt att ta sig 

till Videoslots värld när vi kommer till insikten att casinot är på internet.  
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Filmen berättar att världens största casino finns i mobilen, lättillgänglig för alla. 

Reklamfilmen vill få oss att känna att Videoslots är en upplevelse där otroligt 

många möjligheter finns med otroligt många spelalternativ. Det är storleken och 

storheten som är i centrum. Filmen avslutas med att mannen med mobilen visar upp 

sin mobil för kompisen, och det klipps till en bild ur ett förstapersons-perspektiv på 

en närbild på mobilen han håller i och en berrättarröst säger “Världens största casino 

online”. Denna meningen dyker upp i bild samtidigt som berättarrösten pratar. På 

skärmen ser vi ett aktivt spel som heter “Book of Ra” i mitten. Ovanför ser vi 

logotypen för Videoslots och nedanför spelet pulserar en knapp där det står 

“TUSENTALS SPEL!”. Längst ner i bilden står det webbadressen till Videoslots 

hemsida i versaler och i vit text. Nedanför står det att det är åldersgräns på 18 år, 

regler och villkor gäller och webbadressen till stödlinjen. Filmen sammanfattas med 

meningen “Världens största casino online”. 

 

5.3.5 Sammanfattning av Disposition 
Alla filmer har tänkt igenom exordium (inledningen i dispositionen), och försöker 

på olika sätt göra oss uppmärksamma och mer välvilligt inställda mot reklamen. 

Detta är viktigt att få till i exordium, och ännu viktigare när det handlar om reklam 

då tiden är från början väldigt begränsad. Inledningen måste alltså göra sin publik 

engagerade, för att annars vill de inte stanna kvar och höra vad filmen har att 

berätta. Även i inledningen måste sändaren göras trovärdig, vilket görs i majoriteten 

av filmerna av en berättarröst som informerar oss.  

 

Conclusio (avslutet) i filmerna är överlag bara en sammanfattning, som beskriver 

kärnan av filmerna. Till exempel Videoslots som sammanfattar med “Världens 

största casino online”, eller Speedy som avslutar med “Casino utan krångel”. I 

stället för en slutkläm ger filmerna en summering på det vi har fått se, och lämnar på 

så sätt ett svagt sista avtryck. Snabbare och Cherry Casino försöker dock istället ge 

en sista slutkläm för att göra sig minnesvärda. Snabbare gör detta genom sin jingel, 

“Spela snabbare på snabbare.com”. Cherry Casino gör sig mer minnesvärda genom 

att ge sin publik ett erbjudande i form av en insättningsbonus; “Sätt in 100 kr Spela 

för 500 kr”.  
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5.4 Ethos 
I främst Speedy Casino, Cherry Casino och Snabbare återspeglas den grafiska 

profilen som dessa casinon har. Ethos förklarar hur den grafiska profilen kan öka 

trovärdigheten (Karlberg & Mral, 1998). I Speedy Casino är orange vanligt 

förekommande och logotypen syns i flera element. I Snabbare är de snabba 

rörelserna och den blå färgen mycket framhävande och i Cherry Casino är det 

klassiska temat och den röda färgen i fokus. Detta är en faktor som gör 

reklamfilmerna trovärdiga eftersom det blir tydligt vilket casino det är som talar till 

publiken. Det är deras värld vi välkomnas in i. Filmerna använder sig därmed av 

ethos för att framställa sin identitet som i sin tur skapar trovärdighet (Karlberg & 

Mral, 1998). På så sätt som Speedy Casino återspeglar den grafiska profilen i allt vi 

kan se i filmen, kan publiken ta åt sig av informationen, enligt dagordningsmakten, 

för att de vet att det är den riktiga källan som talar till dem (McCombs & Reynolds, 

2009).  

 

Alla reklamfilmer presenterar en vi-känsla. Cherry Casinos reklamfilm visar en 

värld bestående av casinots egna värderingar. På så sätt blir det en personlig ethos 

och en ”vi”-känsla skapas, och därmed ett förtroende för företaget. Enligt teorin om 

ethos skapas ett förtroende genom att skapa samhörighet med publiken (Karlberg & 

Mral, 1998). Alla karaktärer i filmen jobbar för Cherry Casino. Vi får träffa dem, 

lära oss om deras roller och få service från dem. Croupieren som vi möter i slutet av 

filmen och värdinnan vi får träffa i början och slutet är troligen de  karaktärer som 

förekommer i livecasinot också. Det gestaltas bland annat genom att dealern i slutet 

appliceras i mobilen. Det är denna typ av tillgång av service som casinot erbjuder i 

det livecasino som finns i mobilen. Detta gäller även för Snabbare där reklamfilmen 

ger ett fiktivt ansikte till deras kundtjänst. Även här får publiken se hur de jobbar, 

hur de kan tänkas se ut och att kundtjänsten faktiskt existerar. 

 

Alla filmer har en kvinnlig berättarröst. Dock är det framförallt Speedy Casino och 

Cherry Casino som förstärker ”vi”-känslan genom att ha en berättarröst som talar till 

publiken under hela filmen. I Videoslots hörs en berättarröst i slutet som endast 
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säger ”Videoslots - Världens största casino online”, vilket inte ger ett intryck av en 

”vi”-känsla. Snabbare talar snarare till karaktärerna i filmen. I Speedy Casino, 

Cherry Casino och Snabbare är rösten trygg och lugn, samtidigt som hon har 

auktoritet. Hon har därför ett övertag för att hon vet hur casinot fungerar och sitter 

på informationen. Hon framstår sig vara en talesperson för dessa casinon, vilket 

också ökar trovärdigheten. I Speedy Casino och Snabbare säger berättarrösten 

"Välkommen till Speedy Casino/Snabbare” vilket ökar förtroendet för reklamen och 

talaren eftersom rösten är artig och välkomnande. Det som sänker förtroendet för 

berättarrösten i alla filmer är att vi inte kan se kvinnan. Vi vet helt enkelt inte vem 

det är som talar med oss. Trots det upplevs mötet personligt eftersom vi bjuds in i 

världen och blir tilltalade av henne. Hon upplevs som en del av den värld vi bjuds in 

till och skapar därmed en samhörighet med oss. 

 

En faktor för att kunna få människor till handling, enligt dagordningsmakten 

(McCombs & Reynolds, 2009), är att få människorna att tro att informationen i 

filmerna är trovärdig. I filmerna är det mycket troligt att människor tar åt sig den 

information som filmerna framställer som trovärdig, eftersom det är den 

trovärdigheten som människor exponeras för. Om talaren i reklamfilmerna har 

auktoritet, som vi kan se i Snabbares reklamfilm, framstår sig själv vara kunnig och 

ha en trovärdig ton i rösten, är det mer troligt att människor tar åt sig den 

informationen. Den kvinnliga berättarrösten kan därför anses som en auktoritet för 

människor och kan därför, enligt dagordningsmakten (McCombs & Reynolds, 

2009), ta åt sig informationen och välja Snabbare. Till exempel kan de kontakta den 

snabba kundtjänsten eller använda sin lediga tid genom att slå sig ner i soffan och 

spela, på grund av den starka trovärdigheten. Om ett casino verkar mer trovärdig än 

ett annat casino, är det också mer troligt att människor väljer det casinot som visar 

sig mer trovärdig på grund av filmernas saliens av trovärdighet (McCombs & 

Reynolds, 2009). 

 

Både Videoslots och Snabbare ökar sin trovärdighet genom att applicera spelandet i 

publikens vardag. Spelandet upplevs mer realistiskt och mer greppbart för publiken, 

vilket i sin tur ökar trovärdigheten. I Videoslots får vi följa två vanliga killars 
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vardag, vilket gör det enklare för publiken att applicera det på sin egen vardag. 

Miljön vi ser i bakgrunden, människorna och språket är svenskt. Det gör det enklare 

för publiken att förstå och relatera till filmen. Priming kan därför förklara att den 

vardag som människor är bekanta med, som också gestaltas i filmerna, kan vara mer 

lättåtkomlig i minnet och kan orsaka att människor applicerar det i sin egna vardag 

för att efterlikna det bekanta i filmerna (Nord & Strömbäck, 2012). Trovärdigheten 

ökar när mannen med mobilen säger ”Vad snackar du om? Det är ju i mobilen”. Det 

är då uppenbart att han faktiskt är den som är mer informerad av de två - medan den 

andra  drömmer sig bort om hur Videoslots kan se ut med alla sina spel. Mannen 

som dagdrömmer sig bort kan ses som en gestaltning av publiken, han ställer 

frågorna som en ovetande publik förmodligen vill ställa. Därmed ökas vi-känslan 

och samhörighetskänslan i filmen, inte bara genom att han ser ut som en vanlig, 

vardaglig svensk utan också eftersom han uttrycker sig som de mottagare som inte 

känner till Videoslots. 

 

I Cherry Casino ökar den verklighetsbaserade och konkreta miljön trovärdigheten, 

eftersom spelet sätts in i en realistisk miljö som visar konkreta exempel på hur det 

ser ut och hur det fungerar på casinot. Dock sänks trovärdigheten eftersom filmen 

hänvisar till en annan tid, alltså mer 20-tal, där andra värderingar fanns. Det kan 

göra det svårt att sätta in filmen i sammanhang som reflekterar dagens samhälle där 

andra värderingar finns och kan bli svårare att applicera i sin vardag. Filmen 

upplevs även vara osvensk då miljön inte vanligtvis går att applicera i svenska 

bekanta miljöer. Det kan göra att det blir svårare att se hur det blir applicerbart för 

en vanlig svensk, då denna slags miljö inte är bekant för de flesta. Det är förstås 

möjligt för människor att kunna applicera denna livsstil idag för de människor som 

har tillgången till det. 

 

I Snabbares reklamfilm styrks ethos och förtroendet för kundtjänsten som de 

presenterar genom att visa en ikon för en utmärkelse som de fått av Sveacasino, 

vilket är en jämförelsesida för casinon. I ikonen står det “Bäst i test”. Det kan 

betraktas som ett bevis på att det de säger är sant, enligt en utomstående källa. 
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I Videoslots slutbild sänks ethos, eftersom vi får se en uppenbart orealistisk bild i 

telefonskärmen som inte visar hur spelandet på Videoslots ser ut. Eftersom källan 

tappar pålitligheten förklarar ethos att reklamen kan sänka publikens förtroende för 

företaget (Karlberg & Mral, 1998). Dessutom ser den inte professionellt gjord ut och 

upplevs opålitlig. Dagordningsmakten kan därför förklara att publiken väljer de 

andra casinon som framställer sig vara mer trovärdiga och har ett starkare ethos i 

sina reklamfilmer, eftersom trovärdighetens saliens i Videoslots reklamfilm är 

svagare (McCombs & Reynolds, 2009). Teorin kan förklara att Videoslots har en 

mindre chans att påverka publiken till handling, att välja världens största casino, på 

grund av svagare trovärdigheten (McCombs, 2004). 

 

Informationen om åldersgräns, villkor och hjälp mot spelberoende som presenteras i 

slutet av alla filmer ökar även förtroendet för alla casinon då det visar att de följer 

och tar  spelregleringarna på allvar när de informerar om detta. Ethos beskriver i det 

fallet att förtroendet stärks. Det påvisar att de bryr sig om publiken, trots att de 

måste anpassa sig efter regleringarna. Men å andra sidan är texten svår att tyda, det 

är inte lätt att se vad det faktiskt står eftersom informationen endast visas i några 

sekunder och i finstilt text i nedre delen av bilderna. Det kan upplevas som att det är 

information som casinon inte vill uppmärksamma. Därmed blir det inte information 

som fäster sig lika lätt i publikens minne ur priming teorins perspektiv (Nord & 

Strömbäck, 2012), och fokuserar mer på att försöka öka primingeffekten om 

casinospelandet. Eftersom denna information visas under de allra sista sekunderna i 

alla filmer, påvisar det på att informationen nätcasinon vill ha mer tillgängliga i 

publikens minne är information om fördelar om att vara kund hos dem snarare än att 

informera om sätt att få hjälp vid spelberoende. Logotypen i alla reklamfilmer får 

till exempel mer uppmärksamhet, genom storlek och färg, än den finstilta texten. 

Därmed får logotypen mer saliens, eftersom det är den typ av information som 

casinofilmerna vill fästa på publiken (McCombs, 2004). 
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5.5 Pathos 
Känslan av hopp finns i alla filmer. Pathos används i reklamsammanhang för att 

väcka hopp, enligt Karlberg och Mral (1998). Reklamfilmerna gör alla anspråk på 

känslan av att vinna och försöker väcka minnen av glädjeruset man förmodligen 

upplever när man får en vinst. Dock förmedlar de denna känsla på olika sätt. Speedy 

Casino förmedlar denna känsla genom att det känns som att vi flyger genom miljön i 

filmen, vilket kan liknas vid det lyckoruset som vinster kan ge, eller medan man 

spelar. Cherry Casino fokuserar mer på ge ett slags hopp om att kliva in i en bättre 

tid. De vill anspela på det riktiga casinot, med känslofulla minnen från tidigt 1900-

tal med lyx och glamour. Det kan också betraktas som ett hopp om att de förhåller 

sig till gamla värderingar och är inte som andra casinon som är mycket moderna. 

Snabbare vill förmedla känslan av hopp genom att alla karaktärer ser glada ut. Det 

kan betraktas som att vi också kan få chansen att få vara dessa karaktärer och leva 

det glamorösa livet. Eftersom alla filmer anspelar en hel del på känslor blir det, 

enligt teorin om pathos, lättare att begripa filmerna (Karlberg & Mral, 1998). Både 

det visuella och det verbala väcker känslor. Därför blir känslorna starkare när 

publiken både få se och höra dem. Pathos används i dessa fall som ett sätt att 

inspirera till handling, eftersom filmerna berör känslan av skyldighet till att agera. 

Att flyga, att leva lyxigt och känna glädje är något många kan betrakta som 

inspirerande, och kan därför leda till handling, eftersom det är dessa känslor 

filmerna illustrerar.  

 

Dagordningsmakt (McCombs, 2004) kan på så sätt förklara att pathos i alla filmer 

får konsumenter att agera och välja casinot, då de lyfter fram en känsla som 

människor vill ha på sin dagordning. De vill leva ett bättre och stabilt liv, vilket 

filmerna inspirerar publiken till att ha, samtidigt som casinon vill inspirera andra till 

att börja spela på deras casino och därmed tjäna pengar och lyfta fram eftersträvade 

pathos. (McCombs, 2004) 

 

Videoslots använder dock ett annat sätt att förmedla känslan av hopp. Det gör dem 

genom att anspela på en vag känsla av fruktan först och vänder sedan på situationen 
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genom att visa en situation som istället ger hopp. I detta sammanhang används 

pathos för att först väcka fruktan och sedan hopp, vilket är vanligt förekommande i 

analys av pathos i reklam (Karlberg & Mral, 1998). Den överdrivet höga 

skyskrapan, som växer sig så hög att den sträcker sig ända upp i rymden, inrymmer 

en viss känsla av fruktan. När skyskrapan skapar en skugga som växer över 

människorna och husen, väcker den en känsla av makt som skyskrapan besitter. Det 

skapas alltså en känsla av ett slags övertag. Sedan vänder det när mannen med 

mobilen avslöjar att allt finns i mobilen, och är alltså lika lättillgänglig som vilken 

annan hemsida. Detta ger hopp. Det som krävs är inte en byggnad, utan det enda 

som tar spelaren till storheten som Videoslots verkar vara, är en hand och en mobil. 

Dock skapas inte bara en känsla av makt och övertag av skyskrapan. Den visar 

också höjden av att vinna på Videoslots, att spelaren tas till nya höjder - till rymden. 

Höjden av att vinna och storheten, som Videoslots lägger all fokus på, visar enligt 

dagordningsmakten (McCombs, 2004) att det hoppet har saliens och blir i sin tur 

fokus i allmänhetens tankar. Den känslan som reklamfilmerna skapar, är alltså den 

känslan de vill fästa fast på publiken. 

 

Det är inte bara Videoslots som vill förmedla höjden av att vinna. Det gör även 

Speedy Casino. Detta gör de genom att deras logotyp får stå för chansen för nya 

möjligheter och antyder därmed att spelare kommer få nya möjligheter för vinst och 

att bli storspelare hos dem. Detta visas genom att vi i slutet av filmen får se hur 

logotypen för Speedy går upp bakom bergen, likt en soluppgång. Detta kan då 

liknas vid att spelare äntligen har kommit upp till toppen av dessa berg för att se den 

vackra soluppgången som välkomnar in den nya dagen, som är fylld med nya 

möjligheter. Livet blir alltså enklare med Speedy Casino därför att spelandet 

underlättas. Speedy Casino vill väcka känslan av lojalitet genom att berätta hur ett 

casino borde vara och att det inte är samma sak att spela på andra sidor än Speedy 

Casino. 

 

I och med att alla filmer bygger på hopp är det den informationen som blir allt mer 

tillgänglig i människors tankar. Hoppet uppmärksammas i flera filmer som berör 

casinospel, vilket kan, enligt priming (Nord & Strömbäck, 2012), vara det hopp som 
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människor utgår ifrån i sitt beslutsfattande. Om dessa positiva pathos-känslor nu 

presenteras om och om igen, kan det vara kriterier som människor använder sig av i 

sina beslut.  

 

Enkelheten att spela är också något Snabbare vill förmedla i sin film. De vill ge 

intrycket av lugnhet, vilket kanske ter sig motsägelsefullt eftersom de samtidigt vill 

förmedla att allt går  fort på Snabbare. De vill framställa spelandet som något lugnt 

genom att visa upp karaktärernas sätt att spela, att kunna luta sig bakåt i fåtöljen och 

njuta medan Snabbare sköter mycket åt dig snabbt. Utöver det läggs det inte mycket 

tyngd på pathos i reklamfilmen. 

 

5.6 Logos 
Alla casinoreklamfilmer antar att deras publik har någon slags förkunskap om 

casinospel, att de vet vad de visuella elementen de presenterar har för betydelse. Till 

exempel i Speedy Casinos film, där vi får se typiska element för olika spel så som 

två ess och tärningar som kanske landar i lika nummer. I Videoslots film kan vi 

också få vi se att ett spel har stannat i vad vi antar är vinst. Logos används här 

genom att ge exempel på spel för att upplysa sin publik. Dessa element är baserade 

på att publiken har en förkunskap om casinospel och kan därför läsa av elementen 

korrekt. De människor som inte har så mycket förkunskap får istället gissa sig fram 

till vad de kan betyda. Budskapet går därmed förlorat för de som inte vet något om 

spel. Priming kan därför säga oss att de som inte vet mycket om casinospel har en 

svårare tendens att komma ihåg informationen som presenteras i reklamfilmerna, 

eftersom den informationen inte är lika lättåtkomlig i ens minne(Nord & Strömbäck, 

2012). Publiken kan utgå från den kunskap de redan besitter om casinon, i sitt 

beslutsfattande. Därför vill filmerna påverka vilka kriterier människor ska använda 

när de tar beslut för att undvika att människor bara utgår från sina egna kriterier 

(Nord & Strömbäck, 2012). Då casinoreklamen förmodligen vill tilltala en publik 

som redan är spelare, eller är intresserade av spel, kan det tänkas att detta är ett 

medvetet beslut. Budskapet stryks därmed främst för de som redan är spelare, som 

redan har en uppfattning om spelande. Primingeffekten blir därmed också starkt, sett 
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ur priming-teorins perspektiv, då budskapet redan ligger i linje med publikens (den 

erfarne spelaren) uppfattning om casinospelande. Det kan betyda att det blir mer 

sannolikt att publiken tar åt sig av budskapet i dessa filmer (Roskos-Ewoldsen et al, 

2009). 

 

Logos är överlag ganska svagt i alla filmer, då det inte är några som baserar sina 

argument på logik eller försöker tilltala publikens förnuft som logos beskriver. Det 

som informeras är fakta om själva casinot, vad de har att erbjuda publiken och sina 

potentiella spelare. Det visuella presenterar oftast också en overklig värld, som inte 

ser ut som vårt egna och hade varit orimliga i dagens samhälle. Till exempel Cherry 

Casinos värld, där vi i princip får åka på en tidsresa tillbaka till 20-talet, eller 

Videoslots, där det byggs skyskrapor som sträcker sig ända upp i rymden. Det är 

även vanligt att använda sig av påståenden, som att det går snabbt, det är inte 

krångligt och spelare behöver inte registrera sig. Dock får vi inte se några riktiga 

bevis för det, och vi får därför bara anta och hoppas att de talar sanning. 

 

Snabbare är reklamfilmen som har starkast logos i sin film. Utmärkelsen från 

Sveacasino är även ett sätt att förmedla ett logiskt argument för att de faktiskt är 

bäst, och därmed styrka filmens logos (Karlberg & Mral, 1998). Det finns många 

exempel i filmen på hur det är att inte bara spela på Snabbare, utan på kontakten 

mellan kund och kundtjänst. Dessa exempel stöds av texten i bilden och 

berättarrösten. Exempelvis när vi ser bilden på kvinnan som jobbar i kundtjänsten 

och sedan en övergång till en kille som sitter och kollar på sin mobil, samtidigt som 

han ser nöjd ut. Detta kan tänkas indikera på att kvinnan på kundtjänsten har precis 

svarat på killens fråga, och därför sitter han där hemma och ser nöjd ut. Ett annat 

exempel som Snabbare visar är den sista tjejen som vi ser i bild. Hon håller i 

mobilen i någon sekund innan hon lägger ifrån sig den, och lutar sig tillbaka. 

Samtidigt ser vi en animation på hur pengarna går från en mobil in till banken på 

några få sekunder. Detta indikerar på att hon kanske precis har vunnit och känner 

inte ett behov av ha koll på sin mobil för att hon vet att hon snart kommer ha 

pengarna på sitt bankkonto. Detta kan förklara, enligt dagordningsmakt (McCombs, 

2004), hur Snabbares reklamfilm vill konstruera vårt sätt att tänka. De vill få oss att 
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inse att Snabbare är bäst, med hjälp av logos, genom att bevisa att de löser 

problemen åt oss. 

 

5.7 Argumentationsanalys 
Huvudtesen i Speedy Casinos reklamfilm är man ska välja och spela på deras casino 

för att det är enkelt och inte krångligt. De säger det dock inte rakt ut, vilket gör att 

det kan benämnas som en dold tes (Karlberg & Mral, 1998). Reklamfilmen säger 

det på andra sätt genom att lyfta fram alla fördelar med casinot och bjuda in oss till 

Speedy Casino-världen. På så sätt vill de ge oss en anledning till att spela på Speedy 

Casino. De argumenterar genom att både berätta och visa att det är enkelt att 

registrera sig, du slipper mail och sms, du kan spela när du vill och att det är smidigt 

och enkelt som casinon borde vara. Det är de ord de använder för att argumentera 

för sin tes - anledningar till varför man ska välja och spela på Speedy Casino. Det 

som lyfter fram argumenten i det visuella är skylten som dyker upp till vänster och 

säger: “Inget krångel. Inga mail. Inga sms”. Det som ger tesen trovärdighet genom 

ethos-argumenten är att filmen är enkel och inte krånglig, precis som casinot talar 

om att vara. Det är dock svårt att tyda hur mobilen försöker argumentera, eftersom 

den antingen är ur fokus eller svår att läsa av. Reklamfilmen presenterar många 

möjligheter med pathos-argument. Framförallt möjligheten att vinna och möjlighet 

för ett enklare liv. Det finns inga logos-argument i reklamfilmen som stödjer tesen. 

Det är inget som är faktabaserat och det talas inte om en allmän sanning (Karlberg 

& Mral, 1998). Dock försöker reklamfilmen få oss att tro att de argumenterar om en 

sanning genom att lyfta fram egenskaper som tros vara bättre än andra casino eller 

som tros saknas hos andra casinon. 

 

Cherry Casino har dels en tes som bygger på ett nylanserat casino, men som 

fortfarande är klassiskt. En annan tes är att de har nya saker att erbjuda så som live-

casino. Den första tesen får vi reda på med en gång, i inledningen. De kommer till 

kärnpunkten med en gång, in media res som det kallas i retoriska termer (Karlberg 

& Mral, 1998), då de redan i början introducerar och välkomnar oss till deras 

nylanserade live-casino. Efter inledningen får vi direkt reda på nästa tes, som kan 
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ses som en stödjande tes, som är att de har behållit den klassiska känslan men har 

nya saker att erbjuda sin publik. Det vill säga live-casinot med riktiga croupierer. 

Detta förstärks av det visuella genom hela filmen, då det är ett genomgående 

klassiskt tema i reklamfilmen. Båda teserna framgår tydligt. De argument som 

stödjer tesen är att man kan spela blackjack och roulette live i live-casinot. Filmen 

visar det genom att applicera den verkliga croupieren i mobilen. Dessa är logos-

argument i kombination med pathos-argument som anspelar på känslan av att spela 

live. Medan berättarrösten informerar får vi uppleva och känna den känslan av att 

vara lyxig och exklusiv spelare. Berättarrösten ger exempel på vad man kan göra, 

medan bilderna förstärker hur det ser ut i spelande i fysisk miljö. När filmen pratar 

om “Sätt in 100 kr Spela för 500 kr”, visar den en positiv konsekvens av att spela på 

Cherry Casino. De målar upp en möjlighet, det vill säga ett pathos-argument 

(Karlberg & Mral, 1998). Filmen målar upp möjligheten att åka tillbaka i tiden, en 

möjlighet att spela mer klassiska spel och en möjlighet att befinna sig i en mer lyxig 

vardag. Det visuella argumenterar för att man kommer känna sig som de människor 

som är i reklamfilmen. 

 

Snabbares huvudtes i filmen framgår väldigt tydligt. Det är ett genomgående tema 

som förstärks inte bara av det verbala, utan också av det visuella. Den huvudsakliga 

tesen är att det går snabbt utan krångel. Snabbheten återspeglas i alla element i 

filmen, förutom hos karaktärerna som kan ses som en representation av det som inte 

är krångligt. Dessa element argumenterar på det sätt att de hjälper lyfta fram de 

huvudsakliga argumenten: snabbheten, enkelheten och lugnet. Snabbare gör det 

enklare för dig. Den snabbhet som presenteras i reklamfilmen är en del av deras 

varumärke, det Snabbare står för. Det är snabbt att få pengarna på kontot efter man 

har vunnit pengar, det är snabbt att få hjälp och det är enkelt. De har svaret på dina 

frågor och svarar alltid inom några sekunder. Dessutom finns de bästa casinospelen 

hos dem, enligt Snabbare. Filmen har logos-argument, då det är baserat på hur det 

går till hos snabbare. De visar exempel som stödjer det som berättarrösten säger, 

och på så sätt exemplifierar situationen genom att visa ett antal fall på hur Snabbare 

anser att det är att spela hos dem. Eftersom Snabbares reklamfilm belyser det 

faktum att det är ett snabbt casino i alla element, förklarar dagordningsmakt 
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(McCombs, 2004) att den egenskapen ska fästa sig på publiken. De vill att publiken 

ska veta att snabbare kundtjänst och snabbare insättning är till deras fördel. 

Snabbare vill också att tittarna ska relatera till spelarna som gestaltas i filmen och 

kunna applicera det på deras egna liv. Där kan priming förklara att ju mer tillgänglig 

snabbheten finns i alla element, desto mer troligt är det att det publiken kommer 

ihåg snabbheten i spelandet (Nord & Strömbäck, 2012).  

 

I Videoslots reklamfilm är den huvudsakliga tesen i reklamfilmen att Videoslots är 

världens största casino, vilket framgår direkt i början av filmen. Det är alltså in 

medias res de använder sig av, då tesen är det de börjar med. I detta fall avslutar de 

även med tesen för att hålla den röda tråden, och det blir då extra tydligt vad syftet 

med denna film är. De främsta argumenten som stödjer tesen är att filmen visar två 

karaktärer som har två olika föreställningar om Videoslots, en orealistisk och en 

realistisk. Mannen med mobilen har en mer realistisk bild, och kan därmed visa hur 

det egentligen ser ut eftersom han förmodligen spelar på denna sida. Han 

argumenterar emot den andra mannens uppfattning om casinot. På så sätt visar han 

också att det är mer lättillgängligt än vad man kanske tror. Detta kan skapa mer 

förtroende, eftersom den ena vet vad det handlar om. Mannen med mobilen 

presenterar alltså en sanning, men den sanningen styrks inte med något annat i 

filmen. Detta är eftersom vi först får se en orealistisk bild på hur casinot ser ut, och 

slutbilden i skärmen visar endast en liten del av casinot (ett spel och logotypen på 

mobilskärmen). Egentligen visas aldrig hur världens största casino ser ut. I det 

visuella är det främst byggnaden som argumenterar, som visar den föreställda 

storleken av casinot och det förstärks av denne mannens repliker. 

 

Både Snabbare och Speedy Casino bygger sin argumentation på att det inte är 

krångligt, att det går snabbt och att det är enkelt. Cherry Casino bygger sin 

argumentation på nylansering och Videoslots på storleken. Reklamfilmerna 

presenterar sin argumentation på olika sätt. Videoslots använder två karaktärer för 

att framföra sina argument genom en dialog som de har om vad som är rätt och vad 

som är fel. Snabbare använder i princip alla visuella element för att illustrera 

snabbheten. Speedy Casino lyfter fram möjligheter som casinot har för dig, 
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framförallt i det verbala. Både Snabbare och Speedy Casino lyfter fram flera olika 

fördelar med casinot. Cherry Casino argumenterar främst genom att introducera det 

klassiska Cherry Casino i en modern tid. Dagordningsmakten kan förklara att det är 

främst huvudteserna som reklamfilmerna vill fästa på publikens dagordning 

(McCombs, 2004). Speedy Casino vill att publiken ska uppleva casinot som enklare 

än andra casinon och som inte har något krångel. Därmed bör publiken, enligt 

Speedy Casino, välja casinot och utnyttja de förmåner som reklamfilmerna belyser. 

Publiken ska välja Videoslots på grund av dess storlek och möjligheter. De frågor 

som casinofilmerna lyfter fram, vilket bygger på teserna, ska helt enkelt vara 

fokuset i allmänhetens tankar (McCombs, 2004). 

 

Alla filmer använder en mobil för att framföra spelsajternas trovärdighet, genom att 

bygga en samhörighetskänsla mellan nätcasino och publik. Mobilen visar casinots 

tillgänglighet och skapar därmed en vi-känsla (Karlberg & Mral, 1998). Alla filmer 

försöker argumentera genom att lyfta fram vad som gör deras casino unikt jämfört 

med alla andra. Ethos- och pathos-argument är de som används främst, de vill verka 

vara trovärdiga och anspela på publikens känslor. Trovärdigheten lyfts fram genom 

en auktoritär röst som berättar för oss om casinot i fråga, som verkar vara en 

allvetande röst. Ethos-argument byggs upp genom att hänvisa till egen erfarenhet 

eller en utomstående källa, så som en expert (Karlberg & Mral, 1998). Men 

eftersom berättarrösten verkar vara en allvetande röst, vill publiken därmed tro på 

det den säger. Berättarrösten har en känsla av auktoritet och därmed också även ett 

övertag på sin publik (ibid). Ethos-argumenten framhävs också genom att alla 

filmer, på ett direkt eller indirekt sätt, inkluderar sin publik. Vi bjuds in till deras 

värld, eller får vi observera en situation som vi kan relatera till. Pathos-argumenten 

visar vilka möjligheter som publiken kan få genom att bli kunder hos dessa casinon. 

Filmerna visar överlag de positiva konsekvenserna av att spela (ibid), och på så sätt 

vill pathos-argumenten inspirera till handling. Pathos-argumenten förstärker även 

känslan av hopp som filmerna vill förmedla (ibid), genom de olika möjligheterna 

som dessa casinon erbjuder sina spelare. Eftersom publiken, enligt 

dagordningsteorin (McCombs, 2004), är mest mottaglig för information från källor 
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man anser är trovärdiga, blir det därför extra viktigt för sändaren av reklamen att 

påvisa sin trovärdighet. 

 

5.7.1 Ikoniska tecken 
Ett ikoniskt tecken alla filmer använder sig av är typiska casinoelement, bland annat 

ett roulettebord, spelmarker och slotmaskiner. Dessa tecken gör att tittaren 

konnoterar direkt till casinospel och vinster, speciellt då dessa element antingen har 

eller ska stanna på vinst. De argumenterar därmed också för fördelarna med att spela 

hos dessa casinon, eftersom de visar en möjlighet att vinna och snabbt få pengar. 

Genom att de visar visuella tecken som liknar casinospel, påvisar dem en direkt 

representation, enligt teorin om ikoniska tecken i visuell retorik (Kjeldsen, 2008). På 

så sätt kan publiken känna en närvaro till reklamen. Det är dock Speedy som 

använder sig av dessa element mest, då deras värld är uppbyggt av ikoniska tecken 

som anspelar på casinospel och vinst(ibid). Tittarna förs genom en värld med bara 

element tagna från casinospel, till exempel slotmaskinen som stannar med tre i rad 

precis när den försvinner ur fokus. Elementen argumenterar därmed för de fördelar 

som finns hos Speedy Casino. Cherry Casino gör det på ett liknande sätt, dock är det 

inte fokus på casinospelen utan istället på casinomiljön. Minnesfunktion är viktig 

eftersom mottagarna ska komma ihåg varumärket, och genom att filmerna också 

använder sig av bekanta ikoniska tecken, är det troligt att dessa element kommer 

vara mer lättåtkomliga i publikens tankar och därmed kommer ihåg varumärket 

(Nord & Strömbäck, 2012). 

 

Ett annat element som är vanligt förekommande är detaljer som ger en konnotation 

till Las Vegas, så som skylten i Speedy Casinos reklamfilm, eller skyskrapan med 

neonljus i Videoslots reklamfilm. Detta kan konnotera hopp och möjligheter, 

eftersom det ofta sägs att USA är möjligheternas land och Las Vegas kan ses som 

ett centrum för casinospelande. Dessa ikoniska tecken förstärker också antydningen 

på möjligheten av vinst hos dessa casinon, då de väcker en emotionell respons hos 

publiken via dessa ikoniska tecken (Kjeldsen, 2008) och kan styrka känslan av 

möjlighet till vinster. 
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De andra casinon använder mer ikoniska tecken som anspelar på en viss tid och 

rum, det vardagliga och enkelhet. Till exempel använder Cherry Casino sig av 

ikoniska tecken som återspeglar att de är ett klassiskt casino genom att visa element 

så som en röd sammetsridå, guldiga element på en vit vägg med höga fönster och 

med kristallkronor i taket. Färgerna i miljön är en återspegling på Cherry Casinos 

logotyp, där namnet är i guld och ett körsbär som vanligtvis är röd. Rött och guld är 

även en konvention över de färger som casinon brukar ha. Alla dessa element 

tillsammans ger intrycket av att man befinner sig i ett balrum, någonstans som kan 

vara taget ur en scen från en James Bond film. Men dessa element är också ett 

tecken för exklusivitet och lyx. Detta förstärks av de karaktärer som befinner sig i 

denna miljö. Samtliga är klädda i långa, fina klänningar eller i kostymer. Alla 

människor i casinot är också glada och sociala. De är inte bara där för att spela utan 

också för att socialisera sig. Det gör det tydligt att det är ett ställe för socialt 

umgänge. Det skapar också en direkt representation och en närvaro (Kjeldsen, 

2008). När publiken även får se dessa visuella uttrycken, kan de identifiera sig med 

objekten eftersom de möjligtvis vill vara den personen som finner sig där. På så sätt, 

enligt teorin om ikoniska tecken, skapas emotionella responser (ibid). Dessa är 

tecken på hur vi antar att människor i det sammanhanget lever, baserat på 

stereotyper.  

 

Både Videoslots och Snabbare använder sig mer av ikoniska tecken som anspelar på 

det vardagliga livet och enkelheten. I Videoslots reklamfilm är det de två manliga 

karaktärerna som är ikoniska tecken för den vanliga, vardagliga karaktären. De är 

vardagliga människor, som egentligen skulle kunna vara precis vilka som helst. Vi 

känner igen dem, och kan lätt identifiera oss med dem eftersom de inte skiljer sig så 

mycket från sina betraktare. Snabbare använder sig av ungefär liknande koncept, 

alla karaktärer som sitter i sina fåtöljer är ikoniska tecken för den vardagliga 

människan. De ska spegla spelarna i sina hem, som sitter bekymmerslöst och spelar 

på Snabbare.  
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Berättelsen i Snabbares reklamfilm händer på plattformen. Plattformen står för 

Snabbares värld, det är Snabbare som är den snabba plattformen som spelarna sitter 

på och med den får Snabbare tiden att gå snabbt. Det som kommer runt omkring, det 

vill säga texten, och alla ikoner, har syftet att förstärka det som berättas. Elementen i 

denna film har dock mer fokus på att lyfta fram snabbheten i filmen, så som 

plattformen som snurrar vid varje övergång och texten som åker in och ut i bilden. 

Dessa element har funktionen att lyfta fram snabbheten, att Snabbare verkligen står 

för snabbhet. Men det finns samtidigt ett samspel mellan plattform och text, när 

plattformen slutar snurra då tvärnitar också texten. På så sätt visas förhållandet 

mellan de visuella elementen och texten. Ikoniska tecken används i reklamen för att 

illustrera bland annat storlek, placering och avstånd och kan därmed förklara det 

retoriska värdet i vardera element (Kjeldsen, 2008). 

 

Elementens övergripande funktion är alltså att vägleda tittaren i den värld som 

introduceras, att även förstärka det berättarrösten säger så att det sker ett samspel 

mellan det vi ser och hör. De etablerar vart vi befinner oss, och vilka det är som 

talar till oss. Detta görs exempelvis genom att ha casinots grafiska profil i filmen, 

vilket i princip alla fyra casinon gör. På så sätt syftar elementen till att skapa större 

eftertryck hos tittaren. Elementen kan också visa vad casinot står för, så som 

Snabbares genomgående tema av snabbhet i alla sina övergångar. Dessa element 

kan också ses som stereotyper för casinospelande, de är alla starkt anknutna till 

casino. Eftersom dessa stereotypiska framställs i positiva dagar kan det, enligt 

priming (Roskos-Ewoldsen et al, 2009), påverka hur publiken uppfattar spelande. 

De kan påverka publiken till att fokusera på att se det positiva i spelandet, och 

därmed glömma bort de negativa konsekvenserna. Stereotyper i medier kan påverka 

publikens inställning och attityd genom att utnyttja dessa stereotyper så att det 

gynnar företaget (ibid). 
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6. Sammanfattning av resultatet 
Studiens frågeställningar är: “Hur använder sig reklamfilmerna av retoriska 

argument för att framställa sig som något oproblematiskt? Hur syftar 

reklamfilmerna till att få fram handling hos publiken?”. Resultatet visar på att 

casinoreklamen syftar till att övertala på det sätt att antingen ge publiken konkreta 

exempel på den känsla som är centralt för casinot, eller bjuder in publiken till deras 

värld och sätter fokus på publiken genom att ge dem rollen som huvudkaraktär. 

Casinofilmerna lyfter fram positiva aspekter hos casinot och döljer den 

bakomliggande problematiken.  

 

Filmerna har överlag svaga logos-argument, då de aldrig presenterar konkret fakta 

eller logiska argument utan bygger mer på dessa argument i så fall på egna 

sanningar som inte går att få underlag på. De använder sig istället mer ethos- och 

pathos-argument. Trovärdigheten förmedlas genom att bjuda in till deras värld, ha 

starka anknytningar till deras grafiska profil och visa oss hur smidiga deras casinon 

är. Ethos är viktigt att framhäva, inte bara för att lyfta fram spelbolagets 

trovärdighet som distributör av nätspel men också för att det är ett sätt för dem att 

komma högre upp på publikens dagordning. Pathos förmedlas genom att de flesta 

karaktärer verkar vara glada och nöjda över att vara deras kunder. De visar även 

sammanhang där det förmedlas ett slags hopp. Det handlar oftast om hoppet om att 

vinna, nya möjligheter och ett enklare spelande i vardagen. Dagordningsmakten 

förklarar bland annat att dessa känslor kan inspirera människor att välja casinot 

eftersom filmerna inspirerar till att leva ett mer glädjerikt liv, något som många 

människor vill ha. Det är dessa argument de framförallt använder sig av för att få 

människor att börja spela som ska i sin tur generera pengar för casinon.  

 

Alla filmer fokuserar på att ge saliens till trovärdigheten om företaget för att hamna 

högre upp på dagordningen, och ser till att deras budskap hamnar i linje med 

publikens tidigare uppfattningar om casinospelande. Detta är viktigt enligt priming-

teorin, då det är i så fall mer sannolikt att publiken känner sig positivt inställda mot 

budskapet och kan därmed bli mer benägna att ta åt sig av budskapet. 
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7. Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur fyra olika casinoreklamfilmer agerar för att 

övertyga sin publik. Studien påvisar hur filmerna agerar retoriskt för att lyckas 

övertyga tittare att spela på deras casinon. Vi kunde konstatera i vår retoriska 

analys, med grund i teorierna dagordningsmakt och priming, att alla reklamfilmerna 

syftar till att övertyga genom element som publiken kommer att känna igen och 

genom att lyfta fram ethos och pathos. Därmed anser vi att resultatet har svarat på 

studiens frågeställningar. 

 

Genom att applicera teorin om dagordningsmakt och priming har studien fått en 

förståelse över hur reklamfilmerna kan tänkas konstruera och påverka publikens 

värld. Teorierna förklarar att filmerna kan få publiken att börja spela och därmed 

generera vinster för casinon. På så sätt får retoriken, som studien bryter ner och 

definierar i vardera reklamfilm, en betydelse över hur den konstruerar sociala 

mönster i samhället. Reklamfilmerna ger alla intrycket av att ha en tydlig 

uppfattning om vad som kan trigga deras tänkta publik till handling, och därmed 

också komma högt upp på dagordningen. Det indikerar på att reklammakare har 

klara strategier, ur ett retoriskt perspektiv, på hur de vill påverka en grupp 

människor. Som dokumentären av SVT (Lilja, 2019) om spelreklam talar om, finns 

det tre punkter som är typiska vid utformning av spelreklam. Dessa är: snabba 

insättningar och uttag, ingen registrering och bonus. Det som triggar en spelare är 

bonus och att de inte ska behöva tänka, därmed ska det gå fort. Dessa punkter finns i 

alla fyra filmer, och vi kan tänka att de bidrar till att casinospel kommer därmed 

högre upp i publikens dagordning. Till exempel Snabbare som exemplifierar deras 

snabbhet - inte bara gällande deras kundtjänst, utan också deras utbetalningar till 

spelarna som sker bara på några sekunder. 

 

Filmernas trovärdighet är också en del av retoriken, som påvisar en stark ethos i alla 

filmer - förutom Videoslots. De andra filmer visar på flera olika sätt deras ethos, och 

ger därmed även starka ethos-argument. Dessa argument gör att publiken kan känna 

större tillförlitlighet för dessa casinon. Det kan då leda till att publiken lättare blir 
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övertygade och tror därmed på det som sägs. Detta får då positiva konsekvenser för 

spelbolaget, då det på så sätt även lockar fler kunder till deras sida. Ethos i dessa 

filmer får stöd av pathos, som förmedlar argument som vill väcka känslor hos 

publiken. Detta kan tänkas vara speciellt effektiv för de som redan har en bakgrund i 

spelande, eftersom de vet hur lyckoruset kan kännas vid en vinst eller hur 

spänningen känns när de spelar. Alla filmer förmedlar höjden av att vinna och 

hoppet om nya möjligheter som finns hos dem. Det gör att det är troligt att alla 

reklamfilmer syftar till just en kontext där det är en publik som har spelat innan. 

Eftersom de är mer sannolika att förstå innebörden av reklamen korrekt, har de 

därmed också en djupare förståelse av alla verbala och visuella element i filmen. Vi 

tror att det blir lättare att svepas med i känslan som reklamfilmerna vill förmedla, 

jämfört med de i publiken som inte har någon tidigare erfarenhet av att spela. Detta 

är, enligt teorin om ikoniska tecken, eftersom bilderna som vi ser i reklamfilmerna 

byggs på bilder som vi känner igen (Kjeldsen, 2008). Detta hjälper publiken, i 

synnerhet de som redan är spelare, komma ihåg reklamfilmen i fråga.  

 

Dessa ikoniska tecken väger alltså tyngre för de som redan är spelare, och uppfyller 

därmed sin funktion att argumentera för budskapet. Då studier inom alkoholreklam 

har påvisat att reklam kan påverka publikens attityd mot det positiva och därmed 

engagera mottagarna i riskfyllda beteenden (Goodalls & Slater, 2010), kan det 

indikera på att reklam för casinospel kan ha liknande effekter. Detta är eftersom 

casinospelande också kan vara ett slags missbruk och reklamen är, som sagt, mycket 

troligtvis riktad till erfarna spelare. Likt hur reklam om kroppsideal kan påverka 

efter bara 30 minuter av exponering för sådan reklam (Myers & Biocca, 1992), kan 

vi tänka oss att det räcker med en kort tidsperiod för att spelare ska bli påverkade av 

casinoreklam och därmed känna ett sug efter att spela. Då reklamen anspelar på 

stereotyper, som kan öka primingeffekten hos de erfarna spelarna i publiken 

eftersom de känner igenom och förstår budskapet som presenteras i filmerna 

(Roskos-Ewoldsen et al, 2009), är det troligt att spelare kan bli mer benägna att 

börja spela. Filmerna kan trigga igång associationer till deras egna erfarenheter av 

spelande, och eftersom filmerna visar de positiva sidorna av spelande, är det då 

troligt att det är de positiva minnena som då också lyfts fram. Deras beslutsfattande 
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kan påverkas av dessa filmer, enligt priming, då kriterierna som publiken utgår 

utifrån i sitt beslutsfattande kan påverkas av dessa filmer (Nord & Strömbäck, 

2012). De ser bara möjligheter till att få vinster, och även insättningsbonusar, och 

kan därför glömma av vilka förödande konsekvenser som kan tillkomma. 

Casinofilmerna är till ytan något fantastiskt och gynnsamt. Alla casinon framstår sig 

vara något bra, något tittarna kommer uppskatta och som kommer förgylla deras liv. 

Bakom den vackra ytan gömmer sig missbruk och elände för många människor, 

vilket är en konsekvens eftersom reklamfilmerna inte reflekterar hur det faktiskt ser 

ut. Företagen syftar bara till att tjäna pengar och ser det som en vinstmaskin. Det 

enda som filmerna lyfter fram är att det finns hjälp, men det är varken tydlig eller 

långvarig information.  

 

Den mängd casinoreklam som finns överallt och som är så oerhört tillgänglig i 

dagens samhälle, gör att, enligt teorin om priming, att informationen blir 

lättåtkomlig i publikens minne (Roskos-Ewoldsen et al, 2009). Ju oftare 

informationen används desto mer lätt är det att komma ihåg den (Nord & 

Strömbäck, 2012). När människor vistas i miljöer där casinoreklam visas, kommer 

alltså människor lättare att komma ihåg den, och kan därmed leda till handling och 

spelande. I dagens samhälle är det främst casinoreklamens information som får all 

uppmärksamhet, och inte något som säger oss hur skadligt det är. Om mer reklam 

kring stödlinjer eller annan information om skadliga beteenden hade fått mer 

uppmärksamhet i medier, hade möjligtvis reklamen påverkat publiken mindre än 

vad det gör idag. Även om starkare regleringar införs eller om casinoreklam tar 

mindre plats, är det också troligt att den information som har aktiverats i människor 

om casinon kan också avaktiveras i människors hjärnor (Nord & Strömbäck, 2012). 

Avaktiveringen av information kan sannolikt avgöra vilka beslut människor tar 

(Nord & Strömbäck, 2012), vilket skulle kunna ske i former av exempelvis mindre 

aggressiv reklamföring eller till och med ingen reklam alls. Det kanske leder till att 

vi undviker att börja spela, eller att vi inte tar tiden att börja spela eller blir lurade 

till att börja använda förmåner som sedan leder till mer spelande. Om informationen 

skulle visas mindre, kan det göra att informationen från casinon inte blir lika 

lättåtkomlig, vilket kan göra, tror vi, att spel inte blir ett alternativ i vår vardag och 
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aktiveras inte i våra tankar i samma utsträckning som det gör idag. Då kan det bli 

möjligt för människor att undvika att hamna i ett spelmissbruk som spelreklam kan 

orsaka, och i sin tur bli skyldig pengar och förlora relationer. Dock kan det betraktas 

för casinon som en förlust, att de förlorar spelare och går back i vinst. På så sätt blir 

det problematiskt för casinon. Det är möjligt att den makt som casinoreklamen 

besitter idag kan om några år möjligtvis se ut på annat sätt på grund av den 

pågående debatten och den problematik som kretsar kring spelreklam. 

 

Det sättet reklamfilmerna agerar på för att övertyga sin publik kan vara retoriska 

tillvägagångssätt som andra reklamfilmer använder sig av också. Även om resultatet 

och analysen bara förklarar retoriken i fyra reklamfilmer, är det möjligt att koppla 

resultatet till andra reklamfilmer om casinon eller annan spelreklam som till 

exempel betting. Eftersom det också sker en stor förändring för tillfället i reglering 

av spelreklam, kan resultatet ha den betydelse att den kan användas som underlag 

till varför det bör regleras eller vad reklamen säger som kan vara skadligt för oss. 

Då nätcasinoreklam också finns överallt, i flera olika medier och platser, kan 

retoriken ge stöd för vad den retorik de använder sig av har för betydelse i den stora 

utsträckningen som den också finns i. 

 

Vidare forskning kan exempelvis vara att applicera den retoriska modellen på en 

mer omfattande studie där betting eller annan sorts spel ingår för att se hur retoriken 

tas an i andra former av spelreklam. Det kan vara intressant att studera hur 

reklambranschen har påverkats av lagregleringarna, hur deras nya strategier kommer 

att se ut och vad för verktyg de utvecklar för att kunna övertyga mottagarna när det 

nu finns striktare gränser. En annan potentiell forskning kan vara att jämföra länder 

utan spelreklam, som exempelvis Italien, med länder med spelreklam, som Sverige, 

för att till exempel se skillnader i publikens relation med nätcasinon. 
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