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Abstract 

Conflicting values within an organization in a controversial industry 

This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an 

organization are expressed in the external communication with the help of a text 

analysis. The study focused on two main communication channels: press releases 

and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech 

and a rhetorical analysis of visual messages. To increase the knowledge of the phe-

nomenon a rhetorical framework was used, as well as theories about profit, social 

responsibility and paradoxes. The analysis pointed to the conclusion that two con-

flicting values within an organization can exist, and it does not necessarily affect 

the organization's ability to reach long-term strategic goals. The study concluded 

that the organization uses short-term communicative efforts to hide the double 

standard that the conflicting values creates within the organization.  

 

Keywords: Strategic communication, external communication, controversial indus-

tries, gambling industry, paradox, qualitative text analysis, conflicting values, 

profit, social responsibility 
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Sammanfattning 

Motstridiga värden inom en organisation i en kontroversiell bransch 

Den här studien syftade till att öka förståelsen kring hur motstridiga värden tar sig 

uttryck i en organisations externa kommunikation med hjälp av en textanalys. Stu-

dien fokuserade kring två kommunikationskanaler: pressmeddelanden samt re-

klamfilmer som analyserades med hjälp av en retorisk analys av text och tal samt 

en retorisk analys av visuella budskap. För att öka kunskapen kring fenomenet an-

vändes även ett retoriskt ramverk, teorier om vinstdrivande, ansvarstagande samt 

paradoxer. Analyserna visade på att det gick att identifiera två motstridiga värden i 

den externa kommunikationen, men det behöver inte påverka organisationens för-

måga att nå långsiktiga strategiska mål. Slutligen visade studien att organisationen 

använder sig av kortsiktiga kommunikativa insatser för att dölja den dubbelmoral 

som de motstridiga värdena inom organisationen skapar.  

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, extern kommunikation, kontroversiella 

branscher, spelindustri, paradox, kvalitativ textanalys, motstridiga värden, vinst-

drivande, ansvarstagande  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemformulering 

Mängden spelreklam har ökat drastiskt de senaste åren. Sällan går det att vara inne 

på sociala medier eller att titta på tv utan att se reklam för ett eller flera nätcasinon. 

I ett försök att stoppa den aggressiva spelreklamen utformade regeringen en ny spel-

lag som trädde i kraft 1:e januari 2019 (SFS 2018:1138). För att konsumenter inte 

skulle utsättas för aggressiv marknadsföring som svenska staten inte kunde kontrol-

lera blev nu spelbolagen tvungna att ansöka om licens hos Spelinspektionen för att 

få verka på den svenska marknaden (Lagrådet, 2019). Lagändringen gjorde dock 

inte så stor skillnad som man hoppats. Civilminister Ardalan Shekarabi tillsatte ny-

ligen en utredning som ska se över behovet för ytterligare lagstiftning, och ett even-

tuellt förbud mot spelreklam som marknadsför de spelformer man anser vara sär-

skilt farliga (Regeringskansliet, 2019b).  

Spel är något som genom historien alltid fascinerat och påverkat oss män-

niskor. Den stora skillnaden idag är att det som en gång var en faktor för gemenskap 

och något relativt harmlöst har utvecklats till en miljardindustri som dels kan ge 

människor lycka och rikedom, dels problem som spelmissbruk och ekonomiska be-

kymmer (McMillen, 1996). Att se skillnaden mellan bruk och missbruk när det 

kommer till denna typ av produkt är problematiskt. Svenska Spel (hädanefter be-

nämnt som SvS) som är statligt ägda, och som innan den nya spellagen (SFS 

2018:1138) hade monopol på spel i Sverige befinner sig därför i en komplex situ-

ation. De verkar på en marknad som säljer en produkt som är skadlig för folkhälsan, 

med många andra aktörer som tävlar om konsumenternas uppmärksamhet. De 

tvingas således balansera det statliga vinstkravet med lagar och förordningar om att 

minska spelmissbruk och beroende av just de produkterna som de tillhandahåller. 

De måste vara vinstdrivande samtidigt som de förväntas vara ansvarstagande. 

Svenska Spel (2019a) själva menar att värna om sina kunder och minimera 

de negativa aspekterna av spel går före deras vinstintresse. Det går dock att argu-

mentera för att det finns en motsägelse i deras uppdrag; att dels ”verka för en sund 
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och säker spelmarknad”, och dels ”tillgodose efterfrågan på attraktiva spel” 

(Svenska Spel, 2019a). Denna motsägelse förstärks ytterligare av att SvS är en av 

Sveriges största annonsörer. Under 2018 spenderade SvS 562 miljoner kronor på 

bara marknadsföring (Dagens Media, 2019). De kraftiga marknadsföringsansträng-

ningarna står i stark kontrast till SvSs sociala ansvarstagande med tanke på tjäns-

ternas problematiska natur. Spelreklam kan för många kännas omöjlig att undvika 

(Skiftet, 2019) och budskapen kan därför betraktas som försök till övertalning och 

social påverkan. Retorikens grundpelare är konsten att övertyga (Renberg 2007), 

samma grundpelare som reklam vilar på. Det är således intressant att undersöka 

vilka retoriska verktyg som används och hur de motstridiga värdena tar sig uttryck 

i SvSs externa kommunikation.  

Fenomenet vi har intresserat oss för att undersöka är således hur organisat-

ioner i kontroversiella branscher med motstridiga värden går tillväga för att skapa 

trovärdighet i sin externa kommunikation. Falkheimer (2017) menar att det är vik-

tigt att sätta marknadskommunikationen i ett socialt sammanhang när man under-

söker strategisk kommunikation för att se hur den påverkar, inte bara det egna fö-

retaget utan också konsumenterna och samhället i stort. Det är något vi ämnar göra 

i denna studie.  

Tidigare forskning inom ramen för strategisk kommunikation och digitala 

medier har inte kombinerat spelreklam och ansvarstagande marknadsföring med 

fenomenet organisationer som har motstridiga värden i en kontroversiell bransch. 

Denna studien ämnar att fylla det forskningsgap, samt att öka kunskapen kring fe-

nomenet med hjälp av en textanalys på SvSs externa kommunikation.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka fenomenet en ledande aktör med motstridiga 

värden inom en kontroversiell bransch. Därigenom ämnar vi bidra med kunskap 

kring fenomenet och undersöka hur paradoxen tar sig uttryck i den externa kommu-

nikationen. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

Forskningsfråga 1: Vilka retoriska verktyg använder Svenska Spel sig av i sin 

externa kommunikation? 

Forskningsfråga 1a: Hur kan man med hjälp av en retorikanalys urskilja 

paradoxen vinstdrivande och ansvarstagande i Svenska Spels externa kom-

munikationsarbete? 

Forskningsfråga 2: Hur hanterar organisationen strategiskt de motstridiga vär-

dena i sin externa kommunikation? 

1.3 Disposition 

I nästkommande kapitel redogörs för tidigare forskning och de begrepp och teorier 

som ligger till grund för föreliggande studie: retorik, ansvarstagande, vinstdrivande 

samt paradoxer. I kapitel tre redogörs för våra metodval och reflektioner kring 

dessa, varpå kapitel fyra presenterar och analyserar det empiriska underlaget. I stu-

diens femte och avslutande kapitel presenteras och diskuteras analysens resultat. 
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2. Teori & Tidigare forskning 

I kommande avsnitt redogörs den tidigare forskning som studien tar avstamp i samt 

det teoretiska ramverk utifrån vilket det empiriska materialet har analyserats. Re-

toriken används både som teori och metod, i kommande avsnitt presenteras de re-

toriska begrepp som används för att identifiera hur organisationen använder sig av 

retoriska verktyg för att hantera paradoxen i sin externa kommunikation. Ytterli-

gare presenteras tidigare forskning och teorier om spelreklam samt ansvarsta-

gande som används för att analysera det empiriska materialet. Dessa teorier ställs 

sedan mot varandra med hjälp av en paradoxmodell som redovisas nedan.  

 

2.1 Den retoriska spelplanen 

Retorik handlar först och främst om vad det är som gör kommunikation effektivt, 

det vill säga hur människor använder sig av språk och text för att få sin vilja igenom, 

och retoriken ger oss en helhetssyn på försök att övertyga (Renberg, 2007). Retorik 

är alltid en kombination av praktik och teori (Mral, Gelang & Bröms, 2016), och 

kommer i denna studien att användas som både metod samt teori. Retoriken har 

som akademiskt ämne en särställning genom sin betoning av hur teoretiska insikter 

om kommunikationens mekanismer går att tillämpa i praktiken (Mral et al., 2016).  

Inom marknadsföring ses retorik som en konst, ett hantverk som kan läras 

ut och tränas. Att lägga orden rätt och hitta effektiva sätt att föra fram ett budskap 

är en stor del av reklamutformning (Karlberg & Mral, 1998), kanske inte minst när 

det kommer till spelreklam. Gainsbury, Abarbanel, Philander & Butler (2018) ge-

nomförde en fokusgruppstudie med syfte att undersöka hur olika målgrupper tar till 

sig budskap om ansvarsfullt spelande. De argumenterar för att hur budskapen ut-

formas beror på vilken målgrupp man riktar sig till, vilket i sin tur ökar effektivite-

ten av budskapen i spelreklam markant. Denna studie kommer att använda 
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retorikens ramverk för att dra slutsatser om vilka retoriska verktyg SvS använder 

sig av i sin externa kommunikation och hur de utformar sina budskap.  

  Mral et al. (2016) presenterar en retorisk analysmetod som bygger på den 

klassiska retorikens principer för hur en retoriskt effektiv text skapas. Dock argu-

menterar författarna att istället för att fokusera på hur man själv som avsändare ska 

disponera ett tal eller en text, fokuserar textanalysen på hur ett redan befintligt bud-

skap är konstruerat (Mral et al., 2016). För att kunna förstå en text och dess funktion 

menar de att det är viktigt att begrunda vilken publik den är riktad till och eventuellt 

nå. De presenterar fem aspekter att ta ansats i då ett objekt studeras; disposition, 

argumentation, stil, framförande samt attityder och attitydyttringar. Först måste 

man dock studera i vilken kontext objektet befinner sig (Mral et al., 2016).  

Denna undersökning kommer att fokusera på och applicera kontext, disposition, 

argumentation samt attityd. Eftersom stil, framförande samt attitydyttringar är 

bättre lämpade på tal och inte skriven text, är de inte relevanta i den kommande 

analysen. 

2.1.1 Kontext 

Retoriken börjar alltid i den situation där talaren och dess publik befinner sig. Ob-

jektet måste tolkas som en del av en större helhet, med en växelverkande eller cir-

kulär förståelse av helheten och delarna, objektet och kontexten (Mral et al., 2016). 

Genom att en stor vikt läggs vid kartläggning av den aktuella kontexten vid inled-

ningen av undersökningen blir det möjligt att skapa sig en övergripande uppfattning 

om organisationens retorik. Vidare bör man identifiera vilken relation objektet har 

till andra objekt, exempelvis bör man ställa frågan: Är det en del i en serie och hur 

ser de övriga delarna i sammanhanget ut?  

 

Talaren och författaren  

Den som presenterar ett objekt behöver nödvändigtvis inte vara författaren till ob-

jektet, ofta är det flera personer inblandade i utformningen av meddelanden (Mral 

et al., 2016). I denna analys används utgångspunkten att talare och författare är den-

samma då fokus kommer att ligga på meddelandet och inte talaren som individ.  
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Den retoriska situationen 

Objektets historiska, politiska, sociala och ekonomiska sammanhang behöver un-

dersökas för att skapa fler intressanta och väl underbyggda resonemang i den vidare 

analysen (Mral et al., 2016). SvS har som tidigare nämnt en unik position på den 

svenska spelmarknaden, vilket tas upp ytterligare i avsnitt 4.1.1. 

2.1.2 Disposition 

Den klassiska retorikens grundläggande kompositionsmodell är: inledning, bak-

grund, tes, argumentation, samt avslutning (Mral et al., 2016). Renberg (2007) me-

nar däremot att långt ifrån alla argumenterande texter och tal följer den klassiska 

retoriska dispositionen, men det behöver inte vara varken positivt eller negativt när 

man förmedlar ett budskap. Den klassiska retorikens grundläggande kompositions-

modell (Mral et al., 2016): 

 

1. Exordium (inledning) har tre viktiga syften, att göra publiken uppmärksam, 

välvilligt inställd samt intellektuellt mottaglig för den argumentation som 

förestår.  

2. Narratio (bakgrund) redovisar utgångspunkten och förutsättningarna för ta-

lets argumentation. 

3. Propositio (tesen) redogör talets syfte och budskapet. 

4. Argumentatio (argumentation) är ofta i två delar: argument för tesen samt 

bemötande av tänkbara motargument. 

5. Conclusio (avslutning) sammanfattar budskapet för publiken och ger väg-

ledning till handling samt avrundar talet på ett tydligt sätt.  

2.1.3 Argumentation 

Enligt Aristoteles finns det tre olika medel för att övertyga: ethos, pathos och logos 

(Renberg, 2007). En argumentation innehåller alltid en eller flera teser, denna eller 

dessa stöds av argument som är skäl och bevis för att de är rimliga, riktiga och 

relevanta (Mral et al., 2016). Teman och frågor som är vägledande ämnen i en ar-

gumentationsanalys är tes, argument, argumenturval och topiker samt olika typer 

av argument (Mral et al., 2016). I praktiken förekommer argument efter den klas-

siska indelningen ethos, pathos och logos sällan i renodlade former, kategorierna 
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överlappar ofta varandra men det går ändå att urskilja framträdande tendenser i ar-

gumentationen (Mral et al., 2016).  

 

Ethosargument 

Ethos innebär att talaren övertygar genom sin trovärdighet och personlighet, det 

spelar ingen roll hur sant eller viktigt ett meddelande är om inte talaren uppfattas 

som pålitlig. I ett ethosargument innebär det oftast att argumentet är hämtat från en 

auktoritär källa, talaren kan till exempel hänvisa till den egna auktoriteten som ve-

tenskapsman eller läkare. Talaren kan också hänvisa till andra experter som är re-

levanta för området eller den allmänna opinionen, som båda kan förstärka ett et-

hosargument (Mral et al., 2016). 

 

Pathosargument 

Pathos spelar på publikens känslor, som att måla upp hopp för framtiden eller visa 

på konsekvenser av handlingar. Talaren kan också rikta sig till publikens ansvars-

känsla, vid moraliska argument kan talaren framhäva människors skyldighet att en-

gagera sig och ta ställning (Mral et al., 2016).  

 

Logosargument  

Logos talar till publikens förnuft, som att presentera rena fakta, ett logosargument 

lämnar inte plats för känslor och uppfattningar. I debattartiklar används ofta sta-

tistik, siffror och facktermer som argument (Mral et al., 2016). Ett logosargument 

bygger på två grundläggande typer av bevisning: deduktion eller induktion. Ett de-

duktivt resonemang innehåller logiska syllogismer som är formella och som består 

av två premisser: premiss och underpremiss. Dessa leder slutligen till en slutsats 

(Mral et al., 2016). Exempelvis: Frukt är nyttigt (premiss). Äpplen är frukt (under-

premiss). Därför är äpplen nyttiga (slutsats).  

Texter som ska övertyga innehåller ofta uttalade eller outtalade premisser (Mral 

et al., 2016), med överordnade principer som resonemanget utgår från och som kan 

ge argumentationen en form av logisk slutledning. Ofta låter talare publiken själva 

fylla i över- och underpremiss, eller att talaren endast presenterar premissen och 

låter publiken själva komplettera underpremiss och slutats (Mral et al., 2016). För 

att publiken ska godkänna ett logiskt argument från talaren behöver den även 
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acceptera den verklighetsbild som premisserna visar (Mral et al., 2016), det räcker 

således inte med att tankegången är logiskt korrekt.  

2.1.4 Attityder 

Attityder och hur de yttras är viktiga retoriska medel, det är dock svårt att analysera 

eftersom uppfattningen av attityder är en tolkningsfråga och därmed komplicerade 

(Mral et al., 2016). Attityder kan karaktäriseras olika, till exempelvis som positiva: 

ödmjuk, välvillig, auktoritär, pedagogisk. Eller negativa: nedlåtande, arrogant, iro-

nisk, nonchalant.  

2.2 Visuell retorik 

Visuella retoriska budskap är likt retoriska texter och tal ämnade för att övertyga 

publiken med olika retoriska medel. En retorisk analys av visuella budskap följer 

den retoriska text- och talanalysens första steg med kontextanalysen som en ound-

gänglig utgångspunkt (Mral et al., 2016).  

2.2.1 Bildens natur 

Den visuella retoriken omfattar två komponenter: det presenterade och det under-

förstådda. Retoriska bilder bygger på gemensamma premisser och förutsätter tysta 

överenskommelser när det gäller värderingar, samhällets myter samt konventioner 

(Mral et al., 2016). Varje bild har en manifest synlig nivå, och en latent underlig-

gande nivå som utmanar de tolkningar som görs (Mral et al., 2016). För att kunna 

förstå båda nivåerna bör man i ett första steg kartlägga de byggstenar som utgör 

objektet på en manifest nivå, och sedan “ställa frågor till bilden” på en latent nivå 

(Mral et al., 2016). För att genomföra en analys på manifest samt latent nivå kan 

man använda sig av Mral et al. (2016) frågeschema (se bilaga 1).  

2.2.2 Bildens funktion 

På den andra analysnivån ligger fokus på objektets funktion, utifrån den retoriska 

situation som bilden är ett svar på (Mral et al., 2016). Här reflekterar man över 

sändaren och det retoriska problem som sändaren avser lösa med hjälp av visuella 
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medel, genom att samla kunskap om mediets villkor, begränsningar och möjlig-

heter. Här reflekteras det över den tänkta publiken (Mral et al., 2016).  

2.2.3 Värdering av bilden  

En värdering kan utgå från objektets funktion och ställa frågan om funktionen upp-

fylls, om retoriken är effektiv och ändamålsenlig. Man kan också genomföra en 

förhandlande tolkning och fråga efter etiska implikationer i objektet (Mral et al., 

2016). Det handlar också om källkritiska överväganden som: är detta sannolikt? Är 

objektet en trovärdig och objektiv källa eller rör det sig om en vinklad framställning 

av en händelse?  Det tredje steget är därmed en sammanfattande analys av den vi-

suella helheten (Mral et al., 2016).  

2.3 Paradoxer och spänningar  

Motstridiga värden inom en statligt ägd organisation är inget nytt fenomen, men 

den tidigare forskningen har inte fokuserat på nätcasinon. Lalander (2003) forskade 

kring statens dubbelmoral i spelindustrin och genomförde en dold observation på 

det statligt ägda kasinot Casino Cosmopol. Han argumenterade för att kasinot i sin 

offentliga självrepresentation försökte positionera sig som ett svenskt ”lagom-ka-

sino”, med en historia om att ta ansvar och ge kunden en trevlig kväll. Fortsätt-

ningsvis resonerade han att Casino Cosmopol skapar en arena som med hjälp av 

symboliska tricks ska få människor att glömma sina vardagsliv där de befinner sig 

i en atmosfär där pengar inte har samma värde som i verkligheten. 

Lalander (2003) menar att kasinot är en illusionsmakare med syftet att tjäna 

stora pengar till staten, och att staten i form av SvS och Casino Cosmopol skapar 

ett behov hos konsumenter som inte tidigare funnits genom reklam och påtryck-

ningar.  

Det är viktigt att notera att Lalanders (2003) observation genomfördes innan 

den nya spellagen trädde i kraft 2019 (SFS 2018:1138), samt innan onlinespel hade 

en lika stor roll på spelmarknaden som det har idag och innan den aggressiva spel-

reklamen för nätcasinon uppmärksammades. Forskningen, om än gjord för länge 

sedan, är likväl relevant i den bemärkelsen att den pekar ut statens dubbelmoral i 

spelindustrin kontra folkhälsan och den paradox som ligger till grund för studien. 
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Smith & Lewis (2011) definierar en paradox som två motstridiga element som 

är sammanhängande. De existerar samtidigt och verkar logiska var för sig, men 

irrationella, inkonsekventa och absurda när de ställs mot varandra. I vår studie har 

organisationen på ena sidan det ansvarstagande arbetet, och på andra sidan det 

vinstdrivande.  

 

 

Modell 1: Smith & Lewis Paradoxmodell (2011)  

 

Modell 1 använder sig av yin och yang för att representera de element inom en 

organisation som står i motsats till varandra, men som samtidigt är inbördes relate-

rade inom ett större system (Smith & Lewis, 2011). I SvSs fall är de motstridiga 

värdena oundvikliga då de är statligt ägda samt har ett vinstkrav. Det övergripande 

systemet binder samman och förstärker elementens paradoxala natur och skapar en 

dynamisk relation som säkerställer dess fortsatta existens (Smith & Lewis, 2011).  
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Från den första modellen vidareutvecklar Smith & Lewis (2011) sedan en modell 

med dynamisk jämvikt (se modell 2) som har tre primära funktioner: (1) paradoxala 

spänningar som är både dolda och framträdande, (2) svar på spänningarna som 

framträder upprepande i organisationsstrategierna, (3) resultatet eller effekten av 

organisationsstrategierna på hållbarheten.  

 

 

 

Modell 2: Smith & Lewis dynamisk jämviktsmodell (2011) 

 

Modellen tar avstamp i Smith & Lewis (2011) argument att paradoxala spänningar 

uppstår i en organisation redan vid skapandet av organisationen. Genom att fatta 

beslut om vad man ska göra, hur det ska göras och vem som ska göra det, beslutar 

man också hur man inte ska agera. Genom att ledaren för organisationen definierar 

vad de ska försöka göra, definierar de vad de inte ska göra, resultatet blir ett system 

av sammanhängande spänningar (Smith & Lewis, 2011). Spänningarna kan vara 

latenta och manifesta och beroende på om man accepterar spänningarna eller för-

söker hantera dem genom olika strategier påverkar det organisationens långsiktiga 

hållbarhet. 

Undersökningen kommer att använda sig av Smith & Lewis paradoxmodell 

(se modell 1), för att definiera paradoxen och spänningarna inom organisationen, 

och utveckla analysen med hjälp av den dynamiska jämviktsmodellen (se modell 
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2) för att identifiera om det finns (1) paradoxala spänningar i den externa kommu-

nikationen, (2) om organisationen erkänner paradoxen och hur det i så fall hanteras 

strategiskt, (3) hur resultatet eller effekten av detta går att tolka i den externa kom-

munikationen. 

2. 4 Ansvarstagande  

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility. Det kan på svenska över-

sättas till företags ansvarstagande i samhället och omfattar företagets miljömässiga, 

etiska och sociala ansvar. Det finns många olika definitioner av CSR, Europeiska 

Kommissionen (2019) definierar begreppet enligt följande: ”Ett begrepp som inne-

bär att företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver”.  

Ett flertal andra forskare hävdar att det saknas en tydlig och homogen definition 

av begreppet. De menar istället att det är upp till varje enskilt företag att själva tolka 

och bestämma vad begreppet betyder för dem (Blowfield & Frynas, 2005; Graf-

ström et al., 2008). Yani-de-Soriano, Javed & Shumaila (2012) har genomfört en 

studie kring huruvida organisationer i kontroversiella branscher överhuvudtaget 

kan uppnå CSR. Deras slutsats var att dessa typer av organisationer aldrig kan 

uppnå den, enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid, högsta formen av CSR; filantropi. 

De kan som mest uppnå en legitimering av deras organisationer baserat på deras 

CSR-engagemang samt hur de möter sina legala och etiska åtaganden.  

Yani-de-Soriano et al. (2012) förespråkade därför ett globalt samarbete över 

spelindustrin gällande CSR, eftersom skadligt beteende i relation till spel är ett hot 

mot folkhälsan, något som stämmer överens med vad denna studie vill fokusera på. 

Samtidigt bekräftar författarna att det är orealistiskt att förvänta sig att spelindustrin 

ska prioritera förebyggande av problematiska beteenden över vinstmaximering 

(Yani-de-Soriano et al., 2012).  

Vidare så är CSR- kommunikation en fundamental del i att vårda ett företags 

anseende (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Det finns många verktyg som 

står till förfogande när en organisation vill kommunicera sitt CSR- arbete: årsredo-

visningar, särskilda hållbarhetsredovisningar, webbsidor, företagsbroschyrer, 

pressmeddelanden och uttalanden är ett antal exempel. Grougiou, Dedoulis & Le-

ventis (2016) jämförde 109 organisationer som de själva benämner som syndföretag 
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(sin industries), inom alkohol-, tobak-, och spelsektorn med lika många företag i 

samma storlek som de inte klassar som syndföretag. Resultatet visade att syndföre-

tag har en större benägenhet att publicera CSR-rapporter, speciellt om det finns 

tvister med en tredje part. Grougiou et. al. (2016) anser att organisationerna använ-

der sig av CSR-arbete som en stor del av sitt defensiva strategiska arbete för att 

distrahera från deras kontroversiella industrier, minska negativa konsekvenser av 

stigmatisering samt att minimera och neutralisera påverkan från rättsliga tvister.  

Denna undersökningen kommer att använda sig av termen ansvarstagande vid 

analysen för att identifiera om organisationen uttrycker sig om etiska och filantro-

piska ställningstaganden i sin externa kommunikation. Begreppet ansvarstagande 

är relevant eftersom det ingår i SvSs uppdrag (Svenska Spel, 2019a). 

2.5 Att sälja en dröm 

Reklam är ett ord som kan härledas från latinets två ord re, som betyder ”om igen” 

och clamare, som betyder ”ropa högt” (Mral & Larsson, 2004). Reklam betyder 

således ropa högt om och om igen. Reklam för spel om pengar är en särskilt om-

tvistad företeelse som det genomförs mycket forskning kring. Forskningen handlar 

främst om vilken mån spelreklam ökar omfattningen av spelandet och spelmiss-

bruket, i vilken utsträckning reklamen är vilseledande, samt om spelreklamens mo-

raliska och etiska aspekter (McMullan & Miller, 2009; Gainsbury, King, Hing & 

Delfabbro, 2015; Clemens, Hanewinkel & Morgenstern, 2017; Kim, Lee & Jung, 

2013; Lopez-Gonzalez, Guerrero-Solé, Estevéz & Griffiths, 2018).  

Per Binde är en svensk forskare i ämnet spelberoende som har publicerat många 

studier kring spelreklam och motiv för spelande. Binde (2013) identifierade fyra 

olika motiv som leder till att en person börjar spela, men som i grund och botten 

återfinns i ett femte motiv: chansen att vinna. Binde (2005) menar att marknadsfö-

ringen av spel använder sig av överskattning av sannolikheten att vinna storvinsten. 

Få människor spelar så ofta att de får en personlig erfarenhet av hur ofta storvinster 

infaller, men i spelreklam framhålls det alltid att det finns många vinnare (Binde, 

2005). Om man funderar på och föreställer sig något, ökar också tillgängligheten 

av det i minnet, och Binde (2005) anser att spelbolagen utnyttjar detta fenomen 

genom att uppmana människor att föreställa sig att de vinner.  
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Eftersom spelreklam inte säljer en konkret och användbar produkt måste den 

mer än annan reklam fånga det imaginära i människors motiv för att konsumera. 

McMullan & Miller (2009) genomförde en innehållsanalys av 920 reklamfilmer för 

lotteri i Kanada, för att försöka identifiera spelreklamens koppling till konsumtions-

kulturen. Analysen visade att spelbolagen målade upp en bild i reklamfilmerna som 

menade på att konsumenterna saknade något i sitt liv, något som man kan lösa ge-

nom att vinna på lotto. Spelbolagen, som ofta ger en missvisande bild av att stora 

vinster alltid leder till positiva livsförändringar, är en av de faktorer som kan leda 

till ett ökat spelmissbruk (McMullan & Miller, 2009). Ett resultat som stämmer 

överens med Bindes (2005) teorier om att spelreklam knyter an till människors fö-

reställningsvärldar och bygger på de symboler och betydelser som finns där. I re-

klam för spel som erbjuder miljonvinster finns drömmen om storvinsten som skulle 

göra det möjligt att förverkliga ett “bättre jag” (Binde, 2005), där arbetsbördan och 

ansträngd ekonomi inte längre ska begränsa möjligheten för dig att ägna dig åt dina 

intressen, fritidssysselsättningar, kultur, vänner och så vidare.  

Denna studie ämnar använda Bindes (2005) teori om att sälja en dröm för att 

sätta SvSs externa kommunikation i samband med deras vinstdrivande kommuni-

kativa ansträngningar.  

Dessa forskningsfält och teorier hjälper oss att rama in SvS som relevant objekt 

att studera, då mycket tidigare forskning fokuserar på spelreklam och ansvarsta-

gande marknadsföring, men inte i kombination med varandra och inom en organi-

sation som har motstridande värden i sin natur eftersom den är statligt ägd. Mycket 

av den tidigare forskningen om spelreklam och spelberoende har utgått från ett mot-

tagarperspektiv och hur individen påverkas, denna undersökningen kommer därför 

att fokusera på organisationens externa kommunikation med SvS som avsändare.  
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3. Metod och material 

I kommande avsnitt redovisas studiens metodologiska angreppssätt. Inledningsvis 

beskrivs studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, följt av urval och en redo-

görelse av de insamlings- och analysmetoder som legat till grund för undersök-

ningen. Vidare så redogörs tillvägagångssättet vid insamling och analys av materi-

alet. Metoddelen avslutas sedan med ett reflexivt avsnitt som tar upp eventuella 

konsekvenser av metodvalet.  

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Studien utgick ifrån en kvalitativ textanalys och är skriven inom ramen för forsk-

ningsfältet strategisk kommunikation och digitala medier. Studien har ett kvalitativt 

angreppssätt, vilket Bryman (2011) menar är användbart när en studie syftar till att 

besvara frågor som hur och varför. Vårt ontologiska förhållningssätt utgick från att 

verkligheten bör betraktas som en social konstruktion (Bryman, 2011). Ett kvalita-

tivt angreppssätt och det socialkonstruktionistiska perspektivet syftar till att förstå 

betydelsen av en händelse eller en upplevelse. De båda utgår från att det inte bara 

finns en bestämd verklighet och att världen inte är objektiv utan snarare en varse-

blivning och ett samspel med andra människor (Bryman, 2011). Eftersom vi äm-

nade att få ökad kunskap för hur en organisation med motstridiga värden tar sig 

uttryck i dess externa kommunikation, och var därmed inte är ute efter generali-

seringar, lämpade sig en kvalitativ studie med ett socialkonstruktionistiskt perspek-

tiv väl. 

Vidare så utgick studien från hermeneutiska vetenskapsteoretiska principer, det 

vill säga att vi lät våra egna tolkningar av materialet bli en framträdande del av 

analysen. Det utgjorde följaktligen grunden för vårt epistemologiska synsätt. Vi be-

traktade således inte vår empiri som en faktisk verklighet, utan snarare en skildring 

av verkligheten. Det innebär att vi sökte förstå innebörden av det empiriska materi-

alet genom beskrivningar och tolkningar, snarare än genom att mäta, beräkna eller 
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fastställa kausala samband (Bryman, 2011). En hermeneutisk metod var således an-

vändbar i studien då vi ämnade att analysera betydelser och sammanhang och tolka 

dessa, snarare än att analysera kvantifierbar data (Bryman, 2011). 

Denna studie höll sig inom ramen för strategisk kommunikation och digitala 

medier och därmed avgränsades den från andra intresseområden som likväl hade 

kunnat fungera som utgångspunkt. Vidare avgränsades studien till resultat som har 

genererats ur en retorikanalys. Andra metoder, som till exempel semiotisk analys 

eller en diskursanalys, hade kunnat ge andra typer av resultat och tolkningar.  

3.2 Urval  

Då studien hade en kvalitativ ansats var syftet att öka förståelsen utifrån en mindre 

men informationsrik mängd empiri (Bryman, 2011). Studien utgick från empiriskt 

material som belyste och gav rik information om fenomenet som undersöktes. Stu-

dien hade ett målstyrt urval, vilket innebär att vi valde ut det material som bäst 

stämde överens med de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2011). För att 

analysera SvS och deras externa kommunikation valde vi ut två delar av deras kom-

munikationsarbete att granska, uttalanden och marknadsföring. Dessa två delar var 

strategiskt utvalda utifrån studiens syfte. För att kunna besvara studiens frågeställ-

ningar valde vi inom dessa två delar ut ytterligare specifika delar som vi sedan ut-

förde en grundlig analys på. Detta för att få en tydligare bild av hur SvS externa 

kommunikationen kunde tolkas. 

Utifrån de två utvalda områdena var vårt mål att kunna jämföra dem med 

varandra och dra paralleller, för att sedan kunna komma till slutsatser om SvSs ex-

terna kommunikation i sin helhet. Nedan följer en förklaring till varför de respektive 

områdena valdes ut samt hur tankesättet bakom tillvägagångssättet för analysen såg 

ut.  

I den första delen ville vi granska SvS uttalanden, och för att göra det valdes 

tre pressmeddelanden från SvS ut som vi fann intressanta att analysera sett till 

undersökningens syfte och frågeställningar. De pressmeddelande som valdes ut är 

publicerade efter lagändringen (SFS, 2018:1138), eftersom marknaden ständigt för-

ändras i kölvattnet av den nya spellagen som trädde i kraft 1:a januari 2019 behövde 

tidpunkten för urvalet av det empiriska materialet begränsas. Detta gjordes för att 
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se hur argumentationen kring ansvarstagande tog sig uttryck och om problematise-

ringen kring vinstdrivande togs upp.   

I den andra delen marknadsföring, valdes två reklamfilmer ut som var aktuella 

för våren 2019. De analyserades med hjälp av en retorikanalys av visuella budskap, 

för att undersöka vad SvS faktiskt kommunicerade i sin marknadsföring utåt mot 

kunderna, men också om det gick att identifiera några underliggande budskap. För 

att få en tydlig bild av det område som studerades valdes två reklamfilmer ut som 

direkt marknadsför deras produkter. Detta gjordes för att identifiera om reklamfil-

merna har ett tydligt vinstfokus. Den första reklamfilmen marknadsför lotter, och 

den andra marknadsför ett nätcasino. Reklamen för nätcasinot valdes specifikt ut 

eftersom det är en produkt som de inte levererade innan lagändringen (SFS, 

2018:1138), och är den form av spelande samt spelreklam som fått mycket kritik 

(Regeringskansliet, 2019a).  

3.3 Textanalys 

Det empiriska materialet för studien har samlats in genom en kvalitativ textanalys. 

Det som skiljer textanalyser från många andra insamlingsmetoder inom kvalitativ 

forskning, som till exempel intervjuer och observationer, är att forskarna inte deltar 

i produktionen av empirin. Att empirin uppkommit ”naturlig väg” är den stora för-

delen med textanalys då det kan antas återspegla textförfattarens verklighet på ett 

trovärdigt sätt. Nackdelen med metoden är man som forskare inte kan fastställa 

huruvida texterna tolkas enligt textförfattarens intentioner (Ledin & Moberg, 2010).  

Denna studie utgick ifrån att begreppet ”text” kan innefatta alla former av be-

tydelsebärande tecken, såsom bilder, ljud och saker (Ledin & Moberg, 2010). Syftet 

med textanalysen var att ta reda på vad SvS kommunicerade och om det gick att 

identifiera motstridiga värden. Insamlingen av studiens empiri var löst strukturerad, 

eftersom textanalys enligt Ledin och Moberg (2010) innebär att man närma sig tex-

ten på ett förutsättningslöst sätt. Insamlingsmetoden utgick således endast från två 

frågor, med fokus på textens innehåll (Ledin & Moberg, 2010): ”Vad handlar texten 

om, och vad påstår den?”. Genom att besvara dessa frågor delades sedan materialet 

upp i de olika kategorier som nämnts i föregående avsnitt 3.2. Materialet sorterade 

och reducerade sedan ytterligare genom en retorisk analys, vilken beskrivs nedan. 
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3.4 Retorikanalys 

Analysen av det empiriska materialet genomfördes i två delar. Först genomfördes 

en retorikanalys av text och tal på de utvalda pressmeddelandena, med utgångs-

punkt i de analytiska steg som Mral et al. (2016) presenterar. Sedan genomfördes 

en retorikanalys av visuella budskap på de utvalda reklamfilmerna, med hjälp av en 

metodologisk ram och en struktur för hur tolkning av visuella objekt kan genomfö-

ras (Mral et al., 2016). Den visuella analysen utgick från retorikens, och till viss del 

semiotikens, begrepp ur ett hermeneutiskt synsätt i tolkningsprocesser (Mral et al., 

2016). Denna undersökningen fokuserade kring hur SvS hanterar de motstridiga 

värdena och med hjälp av retorikanalysen, som fokuserar kring hur ett befintligt 

budskap är konstruerade (Mral et al., 2016) ämnade vi få en bättre förståelse för hur 

det kan ta sig uttryck i SvSs externa kommunikation. 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Retorikanalys av texter och tal 

Inledningsvis bestod det empiriska materialet av fem pressmeddelanden. Efter en 

övergripande analys valdes tre av dessa ut då vi uppnådde en informationsmättnad 

(Ledin & Moberg, 2010). Vid den övergripande analysen användes en enkel kod-

ning av ord för att urskilja vilket av det empiriska materialet som var mest relevant 

för studien. Fokuset var vinstdrivande och ansvarstagande eftersom det är det fe-

nomenet som undersöktes.   

Vi inledde vårt analysarbete med att läsa och titta på framställningen av de 

utvalda pressmeddelandena för att skapa oss en översikt över materialet. Därefter 

tittade vi på disposition och använde oss av kompositionsmodellen (Mral et al., 

2016) för att skapa en förståelse för deras helhet och struktur. Sedan undersöktes 

vilka argumentationsmedel som används för att se hur SvS använde sig av retoriska 

verktyg i den externa kommunikationen. Materialet kodades utifrån ethos, pathos 

och logos, för att urskilja vilka argumentationsmedel som gick att identifiera. Yt-

terligare en kodning av vinstdrivande och ansvarstagande gjordes för att fördjupa 

analysen och underlätta vidare tolkning av resultatet. Slutligen granskade vi om det 

förekom några tydliga attityder i det empiriska materialet (Mral et al., 2016).  
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3.5.2 Retorikanalys av visuella budskap  

För att säkerställa att det mest relevanta materialet valdes ut genomfördes först en 

överblick av de reklamfilmer som var aktuella under den utvalda tidsperioden. Två 

olika marknadsföringskampanjer valdes ut beroende på dess relevans och vilka pro-

dukter som marknadsförs. Den första marknadsföringskampanjen var för den ny-

startade nätcasino-verksamheten, och den andra var en väletablerat lotteri-produkt. 

Från dessa valdes sedan en reklamfilm ut från varje kampanj. 

 Vid en retorikanalys av visuella budskap bör man likt vid en retorikanalys 

av text och tal börja med att identifiera objektens kontext (Mral et al., 2016). När 

materialet valts ut och kontexten var identifierad, påbörjades den första delen av 

retorikanalysen på visuella budskap med hjälp av frågeschemat (se bilaga 1), där 

det manifesta i bildens natur analyserades. I nästa steg analyserades de latenta bud-

skapen. Utifrån tolkningen av bildens natur fortskred sedan analysarbetet till bil-

dens funktion samt värdering av bilden (Mral et al., 2016).  

3.5.3 Paradoxanalys  

Efter att de retoriska analyserna genomförts hade vi en övergripande bild av objek-

tens kontext, struktur och budskap. För att kunna svara på våra frågeställningar an-

vände vi oss av Smith & Lewis (2011) paradoxmodeller. Med hjälp av retorikana-

lysen på text och tal samt visuella budskap kunde paradoxmodellerna appliceras på 

materialet och tolkas ytterligare. Teorier om vinstdrivande samt ansvarstagande 

tillämpades för att exemplifiera de motstridiga värdena som kunde identifieras.  

3.6 Reflektioner kring metodval 

För att säkerställa och utvärdera studiens kvalitet har olika kriterier beaktats. Ef-

tersom begreppen reliabilitet och validitet härstammar från ett positivistiskt an-

greppssätt valde vi istället att använda oss av begreppen trovärdighet och överför-

barhet. Moisander & Valtonen (2006) menar att en studies trovärdighet ökar om 

läsaren känner ett förtroende för de tolkningar och slutsatser som görs. Tolkning-

arna som presenteras i analysarbetet bör således vara trovärdiga och de kopplingar 

som dras mellan det empiriska materialet och de påståenden som görs bör vara tyd-

liga. Vidare så är det också av relevans att koppla och exemplifiera empirin till 
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teorier och tidigare forskning (Moisander & Valtonen, 2006). I denna studie har vi 

eftersträvat att göra tolkningarna i analysen tydliga och beskrivande för läsaren. 

Tolkningarna och resultaten har kopplats till de utvalda teorierna och sedan exemp-

lifierats med hjälp av händelser och objekt i det empiriska materialet. Överförbarhet 

innebär att om studien applicerar på samma sätt ska det kunna få samma resultat 

även av andra forskare (Moisander & Valtonen, 2006). En utförlig beskrivning av 

vårt metodologiska tillvägagångssätt gör inte resultaten universellt generaliserbara, 

då detta sällan är möjligt inom socialkonstruktionistiska studier, men det kan däre-

mot generera en ökad förståelse för snarlika företeelser (Moisander & Valtonen, 

2006). 

En kritik mot vald metod är att personliga åsikter och aspekter kan komma att 

påverka analysen. Det är därför viktigt att ha i åtanke att det inte är en objektiv 

sanning som presenteras och att det finns alternativa synsätt (Karlberg & Mral, 

1998). Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vårt resultat är att vi i analysen 

ständigt har letat efter olika betydelser i empirin, med utgångspunkt i de utvalda 

forskningsfrågorna. Det kan innebära att vissa objekt eller händelser har överana-

lyserats och tillskrivits en större betydelse än de egentligen innehar, eftersom det 

finns en risk att fördomar och förutfattade meningar kan ha påverkat våra tolk-

ningar. Eftersom vald metod kräver mänskliga element, som kan komma att formas 

av forskaren, har vi strävat efter att i så stor mån som möjligt styrka våra tolkningar 

med relevanta teorier och litteratur. 

 



 

 21 

4. Ett kommunikativt dubbelspel 

I kommande avsnitt görs en ingående presentation av studiens empiriska material 

samt en tolkning av de resultat som framkommit. Avsnittet är indelat i tre teman 

som analyserar materialet. I de första två appliceras de retoriska analyserna. Re-

sultatet av dessa fördjupas sedan ytterligare i det tredje temat som behandlar pa-

radoxteorier. Att dela upp det empiriska materialet i tre analysdelar ger oss en 

översikt som hjälper oss besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte. I det 

första temat behandlas ansvarstagande kommunikation, i det andra vinstdrivande 

kommunikation, och slutligen ställs resultaten från de retoriska analyserna i relat-

ion till paradoxer i det tredje temat.   

4.1 Ansvarstagande kommunikation 

Svenska Spel (2019a) påstår sig i sina uttalanden vara ett företag som vill arbeta för 

samhällets bästa. Det är detta ansvarstagande som utgör det första av våra tre hu-

vudteman vilket handlar om de mer abstrakta faktorerna som SvS kommunicerar 

om. Denna kommunikation redogörs nedan genom en retorikanalys och tolkning på 

tre pressmeddelanden.  

4.1.1 Kontext - En ny spellag och en ny marknad 

För att korrekt kunna analysera SvSs externa kommunikation behöver vi först och 

främst placera de utvalda pressmeddelandena i en kontext (se avsnitt 2.1.1). Den 

övergripande situationen och utmaningen som SvS står inför är den nya spellagen 

(SFS 2018:1138) som trädde i kraft vid årsskiftet 2019. Den kommunikativa utma-

ningen med vinstdrivande kontra ansvarstagande ställdes på sin spets när rege-

ringen skärpte lagstiftningen och spelreklam från alla aktörer på marknaden kriti-

serades (Regeringskansliet, 2019a). SvSs externa kommunikation har också anpas-

sats efter den nya spellagen (SFS 2018:1138), två av de tre pressmeddelandena som 

valts ut hanterar spelreklam. Den första (hädanefter benämnt som P1) publicerades 
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4:e januari. Pressmeddelandet Nytt år och ett nytt Svenska Spel (se bilaga 2) redogör 

för hur SvS välkomnar den nya spelmarknaden, men tar i övrigt inte upp något mer 

om den aggressiva spelreklam som var katalysatorn för lagändringen. Den andra 

(hädanefter benämnt som P2) publicerades den 24:e april. Svenska Spel välkomnar 

skärpta regler för högriskspel (se bilaga 3), och det tredje pressmeddelandet (hä-

danefter benämnt som P3) publicerades den 8:e april, Därför stoppar Svenska Spel 

nätcasinoreklamen (se bilaga 4).  

Den externa kommunikationen som SvS använder sig av faller inom ramen för 

hantering av den nya spellagen (SFS 2018:1138) och dess konsekvenser, samtidigt 

som ytterligare press ökar på SvS i form av civilminister Ardalan Shekarabis utta-

landen om eventuella ytterligare lagändringar för att kontrollera aggressiv spelre-

klam (Regeringskansliet, 2019b). Den externa kommunikationen kan tänkas fylla 

flera syften. Dels för att nå ut till alla intressenter som SvS har, i form av ägare, 

anställda, media och kunder, och dels för att blidka de som uttalar sig om de pro-

blematiska aspekterna med spelreklam och spelberoende, till exempel civilminister 

Ardalan Shekarabi.  

Den retoriska situationen som SvSs externa kommunikation befinner sig i är då 

onekligen kopplat till det politiska klimat som råder. Som konsekvens av den nya 

spellagen (SFS 2018:1138) har SvS delat upp sin verksamhet i tre olika områden 

för att matcha de nya marknadsförutsättningarna: 1) nummerspel och lotter finns 

kvar i AB Svenska Spel, 2) de landbaserade verksamheter som finns i form av Ca-

sino Cosmopol samt Vegas spelautomater på restauranger och bingohallar fortsätter 

som en separat verksamhet, 3) ett nytt dotterbolag har skapats, Svenska Spel Sport 

& Casino AB. Här finns alla sportspel, nätpoker samt nätbingo. För en konsument 

som tidigare spelat på SvS och som vill spela sportspel, nätbingo, nätpoker och 

nätcasino krävs nu ett nytt spelkonto i det nya bolaget (Svenska Spel, 2019e).  

4.1.2 Disposition – Ett spel med öppna kort?  

Det går inte att urskilja ett konsekvent användande av den klassiska retorikens dis-

position (Mral et al., 2016) i de tre utvalda pressmeddelandena. Det finns likväl 

gemensamma drag som gör det möjligt att jämföra dispositionerna.  

Första steget är inledningen (Mral et al., 2016). Här kan vi urskilja gemen-

samma drag för alla tre pressmeddelandena. Alla tre poängterar SvSs historiska 
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position i spelhistorien där SvS trycker på sin roll i den nya spelmarknaden, nästan 

som om de varit den drivande kraften för förändringen och inte den nya spellagen 

(SFS 2018:1138). Inledningen i P3 redogör för hur SvS välkomnar de skärpta reg-

lerna för högriskspel och hur drivna de själva varit i förändringsarbetet:  

 

Svenska Spel har sedan länge förordat restriktiva regler för marknadsföring av högriskspel som 

nätcasino. 

- Det är glädjande att civilministern har hörsammat Svenska Spels hållning i denna fråga, 

säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel. (P3) 

 

Det är intressant att notera hur SvS benämner nätcasino som högriskspel och att de 

uttrycker sig som om det är SvSs påtryckningar på civilministern som gjort att yt-

terligare restriktioner lagts. När de klassar nätcasino som högriskspel tolkar vi det 

som att det är underförstått att de anser att deras andra produkter inte är att klassas 

som högriskspel, utan lågriskspel för konsumenten.  

Nästa steg i den retoriska dispositionen är bakgrund (Mral et. al, 2016). I P3 

tar SvS upp den unika rollen som de har på spelmarknaden som ett statligt ägt bolag:  

 

Som ett statligt ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen och har 

sedan tidigare fattat beslut om att stoppa all köpt marknadsföring för sitt nätcasino. Beslutet 

grundades dels på den allmänna debatten om spelreklam, dels på nya uppgifter från Folk-

hälsomyndigheten om vilka spel som medför hög risk för spelproblem. (P3) 

 

Återigen tar man upp frågan om högriskspel, samtidigt som man säger att SvS ska 

vara ett föredöme för branschen. De skriver däremot inte att de tänker avsluta sin 

nätcasinoverksamhet, utan enbart sluta med den betalda marknadsföringen. De ar-

gumenterar för att beslutet är fattat på två olika grunder; den allmänna debatten och 

nya uppgifter från Folkhälsomyndigheten.  

Nästa steg är tesen (Mral et al., 2016). I P2 där tesen är att SvS stoppar 

reklam för sitt nätcasino nämns endast argumentet om Folkhälsomyndigheten, den 

allmänna debatten tas inte upp som grund för beslutet. I P2 tas risk också upp:  

 

Ingen spelform är helt utan risk för den som har ett riskbeteende. Men skillnaden mellan 

olika spelformer är enorm. [...] 30 procent av de som spelar på nätcasino har problem med 

att hantera sitt spelande. Detta att jämföra med till exempel tre procent för de som skrapar 

Triss eller spelar Lotto över nätet. (P2) 

 

Här gör SvS jämförelsen uppenbar, de anser inte att deras andra produkter som Triss 

och Lotto bör klassas som problematiska, utan nätcasinon är det som riskerar att 

orsaka skadligt spelande. Tidigare redovisade vi hur SvS klassar nätcasinospel som 

högriskspel i P3 och det underförstådda går att tolkas som att deras andra produkter 
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inte bör klassas som skadliga. I P2 gör de jämförelsen öppet för läsaren. I P1, som 

publicerades långt innan P2 och P3 och som var startskottet för deras pressmed-

delanden efter den nya spellagen tas problematiken och den kontroversiella bran-

schen upp:  

 

Vi hade redan ett antal urstarka varumärken i vår portfölj - Triss, Stryktipset, Lotto, Oddset, 

Keno, Vegas, Eurojackpot, Casino Cosmopol med flera. Nu har Svenska Spel Sport & Casino 

lanserat online-casino och spel på hästar [...]. Vi vet att vi jobbar i en bransch där det finns två 

sidor av myntet: För de allra flesta är spel bara en stunds underhållning, men för ett fåtal kan 

spelandet ta över hela tillvaron. (P1) 

 

SvS bekräftar att de är medvetna om den paradox som denna studie ämnar under-

söka, och de tar själva upp risken för folkhälsan i P1. En djupare analys på detta tas 

upp i avsnitt 4.3.  

De två kommande stegen i den retoriska dispositionen är tes och argumen-

tation, de kommer att redogöras grundligt i kommande avsnitt 4.1.3. Det sista steget 

är avslutning (Mral et al., 2016). I P1 återkopplar SvS till det man sade i inled-

ningen: “Vi ska fortsätta göra det som har gjort oss till hela svenska folkets spelbo-

lag.”. I P2 uppmanar de konkurrenterna att ansluta sig till reklamstoppet för nätca-

sino: “Vi ser gärna att fler spelbolag ansluter sig till ett reklamstopp för nätcasino. 

Det skulle visa att spelbranschen tar konsumentskyddet på allvar.” Denna uppma-

ning går att koppla till det Yani-de-Sorianos et al. (2012) förespråkar: ett globalt 

samarbete över spelindustrin, eftersom ett skadligt spelbeteende är ett hot mot folk-

hälsan. I P3 välkomnar SvS hårdare lagstiftning, för de anser sig redan vara inne på 

det spåret:  

 

- Ända sedan licensutredningen tillsattes har Svenska Spel förordat riskklassificering av spel 

och att de mest riskfyllda spelen ska ha restriktiva ramar och regler för marknadsföring. 

Dagens besked är ett steg i helt rätt riktning, säger Patrik Hofbauer. (P3) 

 

Tonaliteten som används i avslutningarna på pressmeddelandena går att koppla till 

den argumentation som Lalander (2003) använder sig av. Han argumenterade för 

att Casino Cosmopol försökte framställa sig som ett svenskt ”lagom-kasino” med 

en historia om att ta hand om sina konsumenter. I pressmeddelandena går det att 

känna igen den tonaliteten, då P1 tar upp SvSs historiska position, P2 tar upp ansvar 

mot konsumenterna, och P3 förstärker det argumentet med påståendet om att de 

länge argumenterat för hårdare lagstiftning.  
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4.1.3 Argumentation – Ett ess i rockärmen  

Teserna i texterna berör samma teman, nätcasinospel, ansvarstagande, marknads-

föring och högriskspelande. I P1 är huvudbudskapet att SvS är på väg in i en ny era 

och de kommer att fortsätta med sitt ansvarstagande arbete:  

 

På Svenska Spel kommer vi att fortsätta utveckla verktyg till våra kunder så att de kan 

kontrollera sitt spelande. [...] Det här är personer som ofta behöver stöd att ta sig ur ett 

destruktivt beteende och Svenska Spel ska ge dem det stödet. (P1) 

 

SvS medger att nätcasinospel kan vara skadligt för deras kunder, men hävdar att de 

har tillräckliga medel för att motverka det destruktiva spelandet. Vilka verktyg de 

har till sitt förfogande för att motverka skadligt spelande förtydligas inte i P1, vill 

man veta mer får man själv söka upp informationen. Huvudbudskapet i P2 är att 

nätcasinospel är skadligt, och här målar SvS upp sig själva som de ansvarstagande 

som stoppar sin nätcasinoreklam:  

 

Det är därför vi nu stoppar nätcasinoreklamen: Helt enkelt för att inte locka personer med 

ett redan riskfyllt spelbeteende till den mest riskfyllda spelformen. (P2) 

 

Det är intressant att notera att trots att SvS anser att nätcasinon är skadliga väljer 

man inte att stoppa produkten helt, utan avstår enbart från att göra betald marknads-

föring. De säger även:  

 

Det tycks inte finnas någon generell koppling mellan spelreklam och spelproblem. [...] 

färre personer upplever problem med sitt spelande nu än för tre år sedan, trots ökad reklam-

mängd. (P2) 

 

Även om SvS alltså anser att spelreklam och spelproblem inte hör samman, väljer 

de att stoppa reklamen men inte produkten som ligger till grund för spelproblemen. 

Såvitt det går att urskilja tänker de inte heller sluta med nätcasinoreklam för all 

framtid, då beslutet enbart är taget för resten av året, och reklamfilmerna som an-

vändes mellan januari och mars finns fortfarande att se på sociala medier.  

P3 har ett starkt budskap rakt igenom där SvS välkomnar skärpta regler för hö-

griskspel och marknadsföringen för dessa. Vi tolkar det som att SvS målar upp sig 

själva som ansvarstagande jämfört med sina konkurrenter. P3 är kronologiskt sist 

och publicerades således efter att beslutet om att stoppa den betalda marknadsfö-

ringen för nätcasinon tagits, de nya restriktionerna påverkar följaktligen inte SvS 

direkt utan snarare konkurrenterna. 
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Argumentationsstrategier 

I P1 etablerar SvS ethos (Mral et al., 2016) redan i ingressen genom att referera till 

sin historiska plats på den svenska marknaden. Pressmeddelandet är signerat av 

Vd:n för SvS och genom att hänvisa till den egna auktoriteten förstärks ethos ytter-

ligare (Mral et al., 2016). I ingressen används någon form av ordet historia fyra 

gånger:  

 

På nyårsnatten sjösatte vi nya Svenska Spel på en ny spelmarknad där spelbolagen möts på 

samma villkor, under samma regelverk. Ett historiskt steg för ett historiskt bolag. Penning-

lottens historia går ända tillbaka till 1897 och redan 1934 inleddes vårt djupa samarbete 

med svensk idrott. När Penninglotteriet och Tipstjänst sedan slogs samman 1997 uppstod 

dagens Svenska Spel. Och nu skapar vi ny historia! (P1) 

 

Det är inte enbart ethosargument som går att identifiera i ingressen, även pathosar-

gument används där de försöker spela på publikens känslor och den historiska plats 

SvS har i det svenska samhället. Vidare går det att identifiera ytterligare pathosar-

gumentationer i texten med en uppmaning för hela branschen att börja ta ansvar för 

att skapa en bättre spelmarknad:  

 

Det är nu ett historiskt läge för hela spelbranschen att börja ta ansvar i mer än bara ord. Jag 

hoppas att alla bolag på licensmarknaden vill vara med och försöka skapa en bättre spel-

marknad. (P1) 

 

Det går även att se en logosargumentation med ett deduktivt resonemang med en 

premiss, underpremiss och en slutsats (Mral et al., 2016): 

 

För de allra flesta är spel bara en stunds underhållning, men för ett fåtal kan spelandet ta 

över hela tillvaron. [...] På Svenska Spel kommer vi att fortsätta utveckla verktyg till våra 

kunder så att de kan kontrollera sitt spelande. [...] Det här är personer som ofta behöver 

stöd att ta sig ur ett destruktivt spelande och Svenska Spel ska ge dem det stödet. (P1) 

 

Premissen är att för vissa människor är spelande destruktivt och ett beroende, un-

derpremissen är att SvS ska hjälpa dem med det problematiska beteendet. Slutsatsen 

är inte utskriven men med hjälp av den sista meningen i citatet “Svenska Spel ska 

ge dem det stödet.” kan vi argumentera för att SvSs egna slutats är att de är an-

svarstagande.  

Vid en överblick på P1 för att försöka urskilja om SvS framställer sig som an-

svarstagande, alternativt vinstdrivande kan vi urskilja att ansvarstagande nämns 

åtta gånger i texten, och någon form av vinstdrivande nämns fem gånger. När vi 
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talar om vinstdrivande syftar vi på när SvS nämner erbjudanden, nya produkter och 

nya tjänster för konsumenterna.  

I P2 används en kombination av ethos-, och logosargument, då SvS återigen 

pekar på sin historia med att ta ansvar för de produkter som de levererar. De menar 

att undersökningen de hänvisar till visar att deras andra produkter, som Triss och 

Lotto, inte är lika farliga som casinospel. Det använder SvS som argument för att 

sluta med den nätcasinoreklam som de började med i januari när man startade det 

nya nätcasinot.  

 

Ingen spelform är helt utan risk för den som har ett riskbeteende. Men skillnaden mellan olika 

spelformer är enorm. Granskar man Folkhälsomyndighetens nya undersökning som kom förra 

veckan, så ser man att nätcasino står i en klass för sig. 30 procent av de som spelar på nätcasino 

har problem med att hantera sitt spelande. Detta att jämföra med till exempel tre procent för de 

som skrapar Triss eller spelar Lotto över nätet. (P2) 

 

Även här går det att identifiera ett logosargument med ett deduktivt resonemang 

(Mral et al., 2016). Premissen är att nätcasinospel är farligt för konsumenten, un-

derpremissen är att SvSs andra produkter inte är problematiska i samma utsträck-

ning och denna premissen förstärks av nästa stycke:  

  

Stödlinjens årsrapport för 2018 bekräftar denna bild. Över 60 procent av de som ringer in 

anger nätcasino som huvudsakligt problemspel. Ingen annan spelform är i närheten. Närm-

ast är sportsbetting på 15 procent. 

 

Det här är fakta som vi diskuterat på Svenska Spel senaste veckan och som fått oss att sätta 

ned foten. Vår nätcasinoreklam hade redan en restriktiv utformning, men nu väljer vi alltså 

att helt stoppa annonseringen för resten av året. (P2) 

 

Återigen förstärks premissen att nätcasinospel är ett problemspel och farligt för 

konsumenten, underpremissen förstärks också av detta resonemang där SvS pekar 

ut den näst farligaste spelformen som sportsbetting. Därför kan vi också argumen-

tera för slutsatsen: att SvS är ansvarstagande och deras andra produkter som Triss 

och Lotto är det bästa spelalternativet för konsumenten. Vidare kan slutsatsen för-

längas till att SvS argumenterar att eftersom nätcasinospel är farligt ska de sluta 

med reklamen för den spelformen, och fortsätta med den tidigare marknadsföringen 

för turspel som Triss och Lotto, de konsumentvänliga spelen. Återigen försöker SvS 

trycka på sina ansvarstagande ansträngningar. Även pathosargument går att ur-

skilja i P2, SvS tar upp ett exempel på konkurrenternas uttalande för att försöka 

skapa empati för sig själva från publiken och det absurda i konkurrenternas krav:  
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Inte långt efter att Svenska Spel tog detta beslut, så skrev tre spelbolagschefer med nätcasino i 

sin produktportfölj en debattartikel i Dagens Industri. De ville också se ett stopp…för Triss-

skrap i Nyhetsmorgon. Om nätcasinoreklam hade de inget att säga. 

 

Om man menar allvar med att ta ansvar, så ska man ta tag i problemen där problemen finns, 

även om det slår kortsiktigt mot intäkterna. På lång sikt är det det enda hållbara. Det är också 

först då vi kan förbättra branschens rykte. (P2) 

 

SvS riktar sig också till publikens ansvarskänsla (Mral et al., 2016) och menar att 

om man verkligen vill ta ansvar, som SvS säger sig göra, ska man ta tag i de riktiga 

problemen, och det är inte Trisslotter i nyhetsmorgon utan nätcasinospel och nätca-

sinoreklam. Samtidigt bemöter de eventuell kritik till kopplingen mellan spelreklam 

och spelproblem i P2:  

 

Det tycks inte finnas någon generell koppling mellan spelreklam och spelproblem. Folk-

hälsomyndighetens färska statistik visar att färre personer upplever problem med sitt spe-

lande nu än för tre år sedan, trots ökad reklammängd. De generella spelproblemen ökar 

alltså inte bara för att reklamen gör det.  

 

Men samtidigt indikerar flera undersökningar att de som redan har ett problematiskt spe-

lande triggas av reklamen. I Folkhälsomyndighetens rapport kan vi se att gruppen med 

allvarliga spelproblem vuxit kraftigt senaste åren och nu består av cirka 45 000 personer. 

Det tyder på att de som redan är i riskzonen påverkas negativt av reklam. (P2) 

 

Här kan vi ännu en gång identifiera ett logosargument med ett deduktivt resone-

mang. Premissen är att spelreklam negativt påverkar människor som har problem 

med sitt spelande, underpremissen kan tolkas som att spelreklam, och mer specifikt 

nätcasinoreklam, är farligt. Likt den slutsats som identifierades i P1 använder SvS 

återigen sin externa kommunikation för att måla upp sig själva som ansvarsta-

gande, eftersom de slutar med den reklam som negativt påverkar konsumenter med 

spelproblem.  

Vid en överblick för att identifiera huruvida SvS framställer sig som ansvars-

tagande, alternativt vinstdrivande, går det att urskilja sju benämningar av ansvars-

tagande och inga benämningar av vinstdrivande. I detta pressmeddelande fokuserar 

SvS således på att kommunicera sina ansvarstagande ansträngningar, och flyttar 

bort fokus från det vinstdrivande.  

I P3 har argumentationen störst fokus på ethos, där SvS hänvisar till en kritiker, 

civilminister Ardalan Shekarabi, och den allmänna opinionen som underlag för be-

slutet att stoppa all reklam för sitt nätcasino. Vi argumenterar för att SvS hänvisar 
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till en kritiker för att öka sin trovärdighet som en pålitlig källa, vilket kan göra det 

lättare för publiken att ta till sig deras budskap:  

 

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag aviserat ett tillägg till den pågående spelmarknadsut-

redningen med uppdraget att begränsa aggressiv spelreklam. Svenska Spel har sedan länge för-

ordat restriktiva regler för marknadsföring av högriskspel som nätcasino. [...] Som ett statlig 

ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen och har sedan tidigare fattat 

beslut om att stoppa all köpt marknadsföring för sitt nätcasino. Beslutet grundades dels på den 

allmänna debatten om spelreklam, dels på nya uppgifter från Folkhälsomyndigheten om vilka 

spel som medför högst risk för spelproblem. 

 

– Det är glädjande att civilministern har hörsammat Svenska Spels hållning i denna fråga, 

säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel. (P3) 

 

Här bemöter SvS beskedet om den pågående spelmarknadsutredningen och utmålar 

sig själva som den drivande kraften bakom ytterligare restriktioner på marknadsfö-

ringen av nätcasinon. Här används ett citat från Vd:n Patrik Hofbauer till skillnad 

från P1 och P2 där han står som avsändare.  

Återigen går det att hitta en logosargumentation med samma hänvisning till den 

undersökning det refererades till i P2. Ännu en gång kan vi identifiera ett deduktivt 

resonemang med premissen att nätcasinon är farligt, underpremissen att SvS slutar 

med betald marknadsföring för sitt nätcasino, och med den outtalade slutsatsen att 

SvS är ansvarstagande som tar dessa steg för att skydda sina konsumenter. I både 

inledningen och avslutningen trycker SvS på att man länge förordat restriktiva reg-

ler för marknadsföringen av högriskspel. Ännu en gång läggs fokus på att nätcasino 

är högriskspel, och lämnar andra produkter som Triss utanför resonemanget.  

Vid en överblick av P3 för att se om ansvarstagande kontra vinstdrivande tas 

upp i kommunikationsarbetet går det likt översikten av P2 inte att identifiera några 

benämningar av vinstdrivande. Däremot nämndes ansvarstagande ansträngningar 

tre gånger i P3. Det kan jämföras med P1 där det nämndes åtta gånger, och P2 där 

det nämndes sju gånger. Det är dock viktigt att notera att P3 är markant mycket 

kortare än de andra pressmeddelandena.   

4.1.4 Attityd – Lägga korten på bordet? 

De attityder som tar sig uttryck i den externa kommunikationen är främst positiva 

då mycket fokus ligger på att måla upp SvS som en ansvarsfull organisation som 

det tidigare avsnittet 4.1.3 argumenterar för. I P1 har SvS en välvillig inställning, 

med en positiv attityd till framtiden. 
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Vi vet att vi jobbar i en bransch där det finns två sidor av myntet: För de allra flesta är spel 

bara en stunds underhållning, men för ett fåtal kan spelandet ta över hela tillvaron. (P1) 

 

Även om SvS inte benämner paradoxen rakt ut tar de ändå upp problematiken, där-

för kan det också argumenteras för att de framställer sig som ödmjuka inför para-

doxen vinstdrivande kontra ansvarstagande i P1.  

I P2 går det också att argumentera för att attityden de använder sig av är välvil-

lig. De framställer sig som att de tar hand om sina kunder och att beslutet har fattats 

för konsumenternas bästa och inte på grund av yttre påtryckningar:  

 

Det här är fakta som vi diskuterat på Svenska Spel senaste veckan och som fått oss att sätta ned 

foten. Vår nätcasinoreklam hade redan en restriktiv utformning, men nu väljer vi alltså att helt 

stoppa annonseringen för resten av året. (P2) 

 

Det går dessutom att argumentera för att de använder sig av en negativ attityd när 

de kritiserar konkurrenternas uttalanden i P2:  

 

Inte långt efter att Svenska Spel tog detta beslut, så skrev tre spelbolagschefer med nätca-

sino i sin produktportfölj en debattartikel i Dagens Industri. De ville också se ett stopp…för 

Triss-skrap i Nyhetsmorgon. Om nätcasinoreklam hade de inget att säga. (P2) 

 

Att identifiera attityder är en tolkningsfråga (Mral et al., 2016) och här har vi valt 

att tolka det som att SvS använder sig av en översittaraktig attityd, där de menar att 

deras ställningstagande mot nätcasinoreklam gör dem till en bättre och mer ansvars-

tagande organisation jämfört med konkurrenterna. Det är ett djärvt ställningsta-

gande som går att diskutera, till exempel valde SvS till att börja med att marknads-

föra sitt nätcasino. Först tre månader efter att marknadsföringen varit aktiv i flera 

kanaler valde de att pausa nätcasinoreklam för resten av året. Det gjordes däremot 

inga definitiva uttalanden om att denna produkt aldrig mer ska marknadsföras, en 

produkt som de själva benämner som en högriskprodukt för konsumenterna.  

I P3 går det återigen att argumentera för en välvillig inställning, SvS säger att 

de “sedan länge förordat restriktiva regler för marknadsföringen av högriskspel” 

och håller med civilminister Ardalan Shekarabi om att arbetet mot aggressiv spel-

reklam måste prioriteras.  
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4.2 Vinstdrivande kommunikation 

I vårt empiriska material återfinns flera exempel på när SvS på olika sätt marknads-

för sina spel och agerar vinstdrivande, vilket utgör det andra av våra tre huvudte-

man. Temat fokuseras nedan med hjälp av en retorikanalys av visuella budskap på 

två utvalda reklamfilmer. 

4.2.1 Kontext – Mot alla odds  

Likt den tidigare kontextanalysen i avsnitt 4.1.1 är SvSs reklamfilmer beroende av 

det politiska klimatet efter den nya spellagen (SFS 2018:1138). Som nämnt i avsnitt 

4.1.3 valde SvS att avbryta sin marknadsföring för det egna nätcasinot under 2019, 

men övrig marknadsföring påverkas inte av beslutet. Reklamfilmer, och kanske 

speciellt reklamfilmer för olika spelformer, befinner sig på en marknad med hård 

konkurrens för sina konsumenters uppmärksamhet. Spellagen (SFS 2018:1138) ut-

formades på grund av den enorma mängd spelreklam som syntes i mediekanalerna, 

och volymen har inte påverkats nämnvärt av lagändringen (Regeringskansliet, 

2019a). Det är således upp till SvS att förutom att nå genom bruset av all annan 

marknadsföring från andra spelbolag, samtidigt som de möter de politiska förvänt-

ningarna som staten har på dem. Ovanpå detta behöver SvS vara vinstdrivande och 

erbjuda produkter som kunderna faktiskt efterfrågar.  

Reklamfilmerna som valts ut för analys har förutom den tidigare kontexten till 

det politiska klimatet även en kontext som en del i reklamfilmer i stort. Förutom att 

tävla med reklam från andra spelbolag, tävlar SvS också mot reklam för andra pro-

dukter i samma kanaler. Utöver det visar en undersökning genomförd av Novus på 

uppdrag av Sveriges Annonsörer (2016) att 52% av svenskarna är negativt inställda 

till reklam, siffror som har ökat från 2005 när den siffran låg på 26%. Dessutom 

genomförde Sifo en undersökning på uppdrag av Skiftet (2019) där människors in-

ställning till spelreklam undersöktes. 95% av de tillfrågade tyckte att det är för 

mycket spelreklam, och 53% instämde helt i att spelreklam borde förbjudas.  
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4.2.2 Plötsligt händer det  

Reklamfilmen Triss - Plötsligt händer det - Banken (Svenska Spel, 2019d) är en del 

av en serie reklamfilmer som i många år har gått i olika mediekanaler. Frasen Plöts-

ligt händer det är ett väletablerat uttryck som onekligen är starkt associerat med 

Trisslotter. Den äldsta reklamfilmen som använder frasen finns att hitta på 

Youtube.com och laddades upp för elva år sen (Svenska Spel, 2019a).  

 

Bildens natur - Det manifesta  

Första scenen i reklamfilmen introducerar oss för vad vi kan anta är en högt uppsatt 

tjänsteman på den banken som scenen utspelar sig på. Hans presentation blir avbru-

ten av att en kvinna kommer in i rummet och serverar fika till den kvinna som redan 

befinner sig i rummet och som sitter vid bordet som tjänstemannen är vänd mot.  

 

 

Bild 1 

Kvinnan som sitter ägnar inte mycket uppmärksamhet åt vad tjänstemännen har att 

säga, utan är istället fokuserad på sin fika, snurra på stolen, och använda espresso-

maskinen. Det är ett tydligt fokus i filmen på att kvinnan i fråga inte bryr sig om 

vad de har att säga, utan är där för att njuta av vad de bjuder på och avbryter dem 

när de försöker prata med henne.  
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Bild 2 

 

Bild 3 

Generellt går det utan att tveka säga att hon inte alls är intresserad av att lyssna på 

dem, och njuter av att retas med dem för sakens skull. Denna scenen avbryts av den 

nu etablerade texten ”7 minuter tidigare...”, som likt frasen Plötsligt händer det, är 

starkt associerat med reklam för Triss och den narrativa vändningen som historien 

tar.  
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Bild 4 

Nu ser vi samma kvinnor från den förra scenen, men med ett tydligt skifte i rollerna. 

Den första kvinnan har nu en annan roll där hon står i en kö, som ser ut att vara 

lång, för att få svar på en kort fråga som hon har. Hon, som tidigare ignorerade 

tjänstemännen, blir nu ignorerad av samma kvinna som serverade henne i den första 

scenen.  

 

 

Bild 5 

Båda kvinnorna är tydligt utmärkande i reklamfilmen då de är de enda karaktärerna 

som bär starka färger på sina kläder. Även de personer som är i större fokus i den 

första scenen har mörkare färger på sina kläder jämfört med de båda kvinnorna, 

människorna i bakgrunden i denna andra scenen likaså. De är således tydligt ut-

märkta med starka färger, kanske eftersom deras interaktion är det som sätter igång 

händelserna vi får ta del av i det första klippet.  
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Bild 6 

Kvinnan som blir ignorerad tar ett steg tillbaka, och istället för att få ett svar på sin 

fråga bestämmer hon sig för att skrapa en Trisslott. Det är först nu som publiken får 

se det egentliga varumärket som det görs reklam för, även om många troligtvis re-

dan skapat associationen till Trisslotter redan när texten ”7 minuter tidigare…” vi-

sades i bild. Det är också nu i de sista sekunderna av reklamfilmen som texten ”Spel 

från AB Svenska Spel. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020 - 81 91 00. Spelala-

gom.se.” dyker upp i nederkant av bilden. 

 

 

Bild 7 

Avslutningsvis kommer SvS-loggan upp tillsammans med den ikoniska texten Triss 

- Plötsligt händer det. Reklamfilmen har nu tagit oss genom ett narrativ som börjar 

i baklänges ordning, där vi får se en kvinna uppföra sig irrationellt ignorant, för att 

sedan tas tillbaka 7 minuter i tiden och få förklarat för oss varför kvinnan har den 

attityd som hon har mot tjänstemännen.  
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Bild 8 

Är beteendet befogat? Får man uppföra sig hur som helst bara för att man vunnit 

pengar? Narrativet för reklamfilmen tycks vilja få oss att tro det.  

 

Bildens natur - Det latenta 

Reklamfilmen förmedlar budskapet om hur allting kan förändras på ett ögonblick, 

plötsligt händer det. Huvudpersonen i filmen presenteras som vad som går att ar-

gumentera för är en “medel-Svensson”, som står i kö och ber om ursäkt, och som 

är i underläge gentemot tjänstemännen till att börja med. Eftersom narrativet tar oss 

baklänges i den kronologiska ordningen får vi dock inte se denna sida av kvinnan 

först, utan vi får först se hur hon uppför sig efter att hon vunnit på sin Trisslott. Det 

kan argumenteras för att steget från “medel-Svensson” till en person som innehar 

så mycket pengar att de inte längre behöver bry sig om sitt uppförande, är för den 

enskilde ett väldigt stort steg. Men narrativet vill övertyga oss att med hjälp av en 

Trisslott kan man hoppa över de jobbigaste stegen på bara ett ögonblick. Det latenta 

budskapet i reklamfilmen kan således argumenteras för att SvS menar att pengar är 

makt, och den som vinner på en Trisslott behöver inte längre oroa sig för någonting. 

Detta återspeglas i den attityd som huvudpersonen har mot de tjänstemännen som 

tidigare hade övertaget över situationen. Det narrativ som reklamfilmen presenterar 

går att koppla till Bindes (2005) argument att spelreklam använder sig av männi-

skors hopp om drömmen om att vinna storvinsten och förverkliga ett bättre jag. 

Fokuset ligger på konsekvensen av en vinst, istället för den faktiska sannolikheten 

för vinsten, som SvS gör i denna reklamfilm.  

Hela reklamfilmen är ett stort pathosargument, som tar publiken genom en be-

rättelse som tilltalar den enskilde och uppmanar en att köpa en Trisslott för att 
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plötsligt händer det. De kulturella värderingar som går att identifiera i filmen re-

presenteras av att banken utmålas som en auktoritet, befäst i att samhället är byggt 

kring det faktum att banker är centrala delar av vårt samhälles ekonomi. Således går 

det att argumentera för premissen (Mral et al., 2016): banken har pengar, under-

premissen pengar är makt. Då blir tillika slutsatsen har du pengar, har du makt, där 

SvS vill sälja in idén att Trisslotter är en enkel lösning. 

Reklamfilmen använder sig av humor för att sälja en dröm (Binde, 2005), och 

förmedlar budskapet att pengar löser dina bekymmer. SvS uppmanar publiken att 

föreställa sig själva som vinnare, genom att använda sig av en “medel-Svensson” 

som många kan identifiera sig med. Kvinnan som vunnit på Trisslotten hade till att 

börja med en fråga till tjänstemännen, men efter att hon vunnit bryr hon sig inte om 

vad de har att säga.  

Huruvida SvS använder sig av ansvarstagande kommunikation i reklamfilmen 

är diskutabelt. De möter sina lagliga och etiska åtaganden genom att visa texten i 

slutet med nummer till en hjälplinje samt en hemsida. Texten i sig är väldigt liten, 

och frågan är om alla ens hinner se den och ta till sig budskapet innan den försvinner 

igen. Precis som Yani-de-Soriano et.al (2012) anser; företag i kontroversiella 

branscher kan inte uppnå den högsta formen av socialt ansvarstagande, går det att 

argumentera för att SvS inte heller kan göra det. Genom att möta sina etiska och 

legala åtaganden i reklamfilmen med texten som visas i slutet, uppnår de en legiti-

mering av sin organisation men inte den högsta formen av ansvarstagande som 

presenterades i avsnitt 2.4; filantropi.  

 

Bildens funktion 

Reklamfilmen befinner sig i den retoriska kontexten som presenterades i avsnitt 

4.2.1 men den är trots det inte lika kontroversiell som den andra reklamfilmen som 

analyseras i avsnitt 4.2.3, eftersom den säljer en produkt som klassas som ett lå-

griskspel vilket det argumenteras för i avsnitt 4.1.3. I denna reklamfilm säljs inte 

en kontroversiell produkt, även om budskapet trots det är vinstdrivande. SvSs bud-

skap i reklamfilmen har inget med ansvarstagande att göra utan uppmaningen till 

publiken ligger enbart på att sälja en dröm (Binde, 2005). Den tilltänkta publiken 

är vad vi tolkar som “medel-Svensson”, som även om de inte har några större eko-

nomiska bekymmer, kan bli ekonomiskt oberoende med hjälp av en Trisslott. Det 

är åtminstone vad reklamfilmen vill få publiken att tro.  
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Värdering av bilden  

Reklamfilmen är effektiv i den bemärkelsen att den på ett humoristiskt sätt säljer in 

Trisslotten med baktanken om att alla svenskar gärna skulle vilja förstärka sin pri-

vatekonomi genom att vinna en stor summa pengar. Det kan också argumenteras 

för att SvS riktar in sig mot den delen av publiken som har ekonomiska svårigheter 

som de inte vet hur de ska ta sig ur, och Trisslotten är den perfekta lösningen för 

plötsligt händer det. Budskapet att stora vinster leder till positiva livsförändringar 

är en av faktorerna som enligt McMullan & Miller (2009) kan leda till ett ökat spel-

missbruk. Det är ett riskabelt narrativ att använda sig av för en organisation som 

säger sig vara ansvarstagande.  

4.2.3 Säkert spännande 

Den andra reklamfilmen som valts ut är från SvSs reklamkampanj Säkert Spän-

nande (Svenska Spel, 2019b) som lanserades 14:e januari 2019 och sändes fram till 

den 30:e mars 2019. Den är således separat från den tidigare reklamfilmen om Triss-

lotter (Svenska Spel 2019d) och ingår inte i samma serie. Detta är SvSs första kam-

panj för deras nya nätcasino och består av tre reklamfilmer. Dessutom är det i dags-

läget den enda reklamfilmskampanjen för SvSs nätcasino med anledning av SvSs 

beslut att stoppa all deras nätcasinoreklam för 2019 (se bilaga 3). SvS ville i denna 

kampanj differentiera sig från "blinkande lampor, löften om guld och gröna skogar 

och bonuserbjudanden" (Svenska Spel, 2019c), något som ofta förknippas med nät-

casinoreklamen vi är vana vid att se idag (Svenska Spel, 2019c). Alla tre reklamfil-

mer utspelar sig i vardagliga situationer där SvS valt att likna nätcasinovinster till 

de små vinsterna i vardagen. Den första reklamfilmen i kampanjen heter Bricklunch 

och det är den reklamfilm som kommer att analyseras i följande avsnitt.  

 

Bildens natur - Det manifesta 

Reklamfilmen utspelar sig i vad som går att tolka som en matsal. Det ser ut som en 

klassisk svensk lunchrestaurang, där vi blir introducerade för en man som ska köpa 

lunch. Han drar brickan med mat längst kassadisken och kommer till sist fram till 

kassan där han blippar sitt kort för att betala. Scenen klipper sedan till en kvinna 
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som jobbar bakom disken. Hon tittar upp på mannen och frågar “Kvitto?”, varav 

han svarar “Nej tack.”.  

 

 

Bild 9 

 

Bild 10 

När mannen sedan vänder sig om och är på väg att lämna kassan, tittar han funder-

samt ner på sin matbricka och det ser ut som om han tycker att det är någonting som 

saknas. Mannen vänder sig om igen om man får känslan av att han ska fråga om 

något, mest troligt om det som han tyckte saknades på sin bricka. Innan han hinner 

säga någonting pekar kassörskan på en skylt där det står: ”Kaffe ingår.” 

 



 

 40 

 

Bild 11 

 

Bild 12 

Att döma av mannens reaktion var det just det han precis hade tänkt fråga om. Ett 

leende sprider sig över hans ansikte när han blickar upp mot skylten samtidigt som 

ordet jackpot dyker upp i stora rosa bokstäver och en änglakör-liknande musik spe-

las upp. Nöjd med svaret vänder sig mannen om igen och går iväg för att, mest 

troligt, sätta sig ner och avnjuta sin lunch med vetskapen om att han sedan kan 

avrunda måltiden med en gratis kopp kaffe.   
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Bild 13 

Det är först när mannen försvinner ur bild som publiken får se vilket varumärket 

det görs reklam för, även om man redan fått en ledtråd i form av texten jackpot, ett 

ord som vi kan argumentera för ofta relaterar till nätcasino. Avslutningsvis kommer 

precis som i Trissreklamen SvS-loggan upp, men nu tillsammans med texten ”Ca-

sino - Svenska Spels nya nätcasino” i rosa bokstäver. Likt den första reklamfilmen 

får vi även här i slutsekunderna i nederkant av bilden skymta texten: ”Spel från 

Svenska Spel Sport & Casino AB. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020 - 81 91 00. 

Spelalagom.se” 

 

 

Bild 14 

Reklamfilmen har nu tagit oss genom ett narrativ där man har lagt stor vikt vid att 

försöka koppla samman tanken om nätcasino med situationer som sätter guldkant 

på vardagen. Till skillnad från den andra reklamen som analyserats utlovas i denna 

reklamfilm inga livsomvälvande höga vinster eller en flykt till magisk värld, utan 

här väljer SvS istället att understryka de små jackpottarna i livet. 
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Bildens natur - Det latenta  

Reklamfilmen förmedlar som tidigare nämnt budskapet att även de små jackpot-

tarna i livet är värda mycket. Filmen använder sig av tystnad istället för att förlita 

sig på tal, det är kroppsspråk och ansiktsuttryck som förmedlar känslan av en jack-

pot, inte några utrop eller blinkande lampor. Även om texten jackpot faktiskt blin-

kar, gör den det i ett relativt lågt tempo och i färgerna rosa och vitt som är två 

jämförelsevist neutrala färger. Även om året då reklamfilmen inte är specificerat 

påminner miljön och kläderna om 70-tal, något som kan väcka nostalgi hos den 

delen av publiken som kommer ihåg ett svenskt 70-tal.  

Här använder SvS sig av pathosargument och man spelar på publikens käns-

lor om små vinster i vardagen, något alla kan känna igen sig i. Jackpot är i vardag-

ligt bruk synonymt med en storvinst, men SvS använder sig av ordet för att även 

symbolisera att de små sakerna som händer i vardagen också är värda mycket. Även 

här går det att identifiera en premiss (Mral et al., 2016) att jackpot är glädje, under-

premissen att jackpot är pengar, och med en slutsats att pengar är glädje. Det ut-

trycks inte i klarspråk i reklamfilmen att pengar är glädje, men eftersom produkten 

som säljs faktiskt är ett nätcasino är det svårt att inte argumentera för den slutsatsen. 

Bindes (2005) teori om att sälja en dröm är således också intressant i denna kontext. 

Här knyter de an till individens föreställningsvärld och uppmanar publiken att fö-

reställa sig att de vinner en jackpot varje gång något positivt händer i ens vardagsliv. 

Bindes (2005) teori går också att jämföras med Lalanders (2003) slutsats att SvS 

använder sig av symboliska tricks som ska få människor att glömma sina vardags-

liv. Här kan vi identifiera en kombination av dessa argument där SvS använder sig 

av jackpot i vardagslivet, och skapar en association till storvinster, ett symboliskt 

trick.  

 

Bildens funktion 

SvS försöker med hjälp av lågmälda färger och tystnad sälja en produkt som de 

själva klassar som högriskspel (se bilaga 4). Nätcasinoreklam har traditionellt sett 

alltid varit högljudda och sålt budskap som snabba och enkla pengar, SvS använder 

sig av en form av omvänd psykologi där de försöker applicera ordet jackpot på 

vardagsvinster. Istället för att använda sig av en berättarröst som talar om 
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produktens alla fördelar och hur simpelt det är att registrera sig, vinna och hämta ut 

vinsten, använder SvS sig av kroppsspråk och symbolism.  

Miljön för reklamfilmen är som tidigare nämnt 70-talsinspirerad och tilltalar då 

möjligtvis en äldre del av publiken som minns den tiden med glädje. Kanske för-

knippar de den tiden med när vardagen var enklare och det var mindre saker att 

balansera i vardagen. Måhända som ett försök att förenkla produkten nätcasino. SvS 

marknadsför en kontroversiell produkt på en kontroversiell marknad som fått 

mycket kritik både innan och efter den nya spellagen (SFS, 2018:1138). Tanken 

med de lågmälda retoriska verktygen i reklamfilmen är att sticka ut från konkurren-

terna, “när alla andra skriker måste man våga sticka ut och vara lågmäld” (Svenska 

Spel, 2019c).  

 

Värdering av bilden  

Reklamfilmen är effektiv i den bemärkelsen att den med hjälp av tystnaden och 

lågmäldheten fortfarande säljer in den produkt som marknadsförs. Även denna re-

klamfilm använder sig av humor, om än inte lika uppenbart som i Trissreklamen 

som analyserats i avsnitt 4.2.2, och man blir som publik glad av att se hans glädje 

över det gratis kaffe han får på maten. Det går också att argumentera för att reklam-

filmen förmedlar budskapet om att huvudpersonen inte har pengar för att betala-

kaffet, och han behöver en jackpot för att ha råd. Troligtvis är inte detta det budskap 

som SvS vill förmedla då de har uttalat sig om att de använder sig av en restriktiv 

utformning på sin nätcasinoreklam (se bilaga 3). Likväl går det att argumentera för 

de etiska implikationerna att reklamfilmen riktar sig till en publik som inte har råd 

med kaffe på grund av ekonomiska svårigheter. McMullan & Millers (2009) forsk-

ning kom fram till resultatet att spelbolag i reklamfilmer för lotteri använder sig av 

strategier som målar upp att individer saknar något i sitt liv, ett problem som går att 

lösa genom att vinna på lotto. SvS själva klassar lotto som en lågriskprodukt vilket 

redovisas i 4.1.2. Det är således intressant att notera att SvS väljer att använda sig 

av liknande strategier på högriskklassade produkter, som vanligtvis används på lå-

griskklassade. 
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4.3 Paradox – Dubbelspelet  

Avslutningsvis lyfter vi blicken genom att behandla helhetsbilden kring SvSs stra-

tegiska kommunikation ur ett samhällsövergripande perspektiv, och ställer resulta-

ten från de retoriska analyserna i relation till paradoxer och spänningar och kopplar 

resultaten till det övergripande fenomenet.  

Vi kan med hjälp av Smith & Lewis (2011) modell identifiera två motstridiga 

element inom organisationen (se modell 1, avsnitt 2.3). På ena sidan har vi SvSs 

pressmeddelanden och vad vi definierat som deras ansvarstagande kommunikation 

(se avsnitt 4.1), och på andra sidan har vi reklamfilmerna (Svenska Spel 2019b; 

Svenska Spel, 2019d) och vad vi definierat som deras vinstdrivande kommunikat-

ion (se avsnitt 4.2). Här finns två motstridiga element som existerar samtidigt. SvS 

är statligt ägda och har krav på sig att vara ansvarstagande, men samtidigt vinstdri-

vande. De är logiska var för sig men irrationella när de sätts i kontrast till varandra. 

Att vara en ansvarstagande organisation på en kontroversiell marknad som säljer 

en produkt som är skadlig mot folkhälsan är svårt att rationalisera. Eftersom vi med 

hjälp av retorikanalyserna kunnat identifiera två motstridiga element inom organi-

sationen kan vi också urskilja paradoxen som de motstridiga värdena skapar. Nästa 

kapitel redogör det djupare.  

 

Bild 15 

4.3.1 Paradoxala spänningar – Syna bluffen 

Med hjälp av Smith & Lewis (2011) modell (se modell 2, avsnitt 2.3) kan vi iden-

tifiera de paradoxala spänningarna i SvS externa kommunikationsarbete. I SvS 

pressmeddelanden kan vi tack vare den retoriska textanalysen argumentera för att 

SvS aktivt försöker framställa sig som ansvarstagande. I P1 nämns ansvarstagande 
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åtgärder åtta gånger, i P2 nämns det sju gånger och i P3 nämns det tre gånger. 

Följaktligen kan det argumenteras för att SvS använder sig av sina pressmeddelan-

den för att övertyga publiken om att de är en ansvarstagande organisation, trots att 

de befinner sig på en kontroversiell marknad.  

Vår tolkning blir således att SvS använder sig av sina pressmeddelanden som 

en del av sitt defensiva arbete och som en strategi för att utmåla sig själva som 

ansvarstagande. Det stämmer överens med Grougious et al., (2016) argument att 

företag i kontroversiella branscher har en större benägenhet att använda CSR-åtgär-

der för att distrahera från deras kontroversiella verksamhetsområden.  

I reklamfilmerna kan man identifiera en annan användning av retoriska medel, 

där de målar upp sina produkter som lösningen på publikens bekymmer och drar 

parallellen att jackpot är glädje som det argumenteras för i avsnitt 4.2.3. De an-

svarstagande elementen från SvS pressmeddelanden tar sig inte uttryck i den vinst-

drivande kommunikationen, trots att de påstår sig vara just ansvarstagande. Istället 

säljer man en dröm och en föreställningsvärld (Binde, 2005). Det är viktigt att no-

tera att SvS kommunicerat att de inte längre kommer att marknadsföra sitt nätcasino 

(se bilaga 3) under resten av 2019, men de kommer fortsatt att leverera produkten. 

En produkt som det går att argumentera för redan är starkt etablerad på marknaden 

tack vare den marknadsföringskampanj de nu valt att avbryta. Hade SvS verkligen 

varit ansvarstagande hade de kanske valt att inte marknadsföra en högriskprodukt 

redan från början när lagändringen trädde i kraft och de lanserade sitt nätcasino.  

4.3.2 Kommunikativa strategier – Ett spel för galleriet  

Smith & Lewis (2011) menar att acceptera spänningarna inom organisationen 

skapar möjligheter och öppnar upp för kreativa strategier. Som den retoriska texta-

nalysen redogör i 4.1.3 tar SvS upp att de arbetar i en paradoxal bransch (se bilaga 

2). De påstår sig i den ansvarstagande kommunikationen arbeta för att minimera 

risken för konsumenterna och de har flera initiativ som ska stödja idrotten (se bilaga 

2). De accepterar paradoxen (se avsnitt 4.1.2) och för att fortsätta vara ansvarsta-

gande väljer de att sluta med sin betalda marknadsföring för sitt nätcasino (se bilaga 

3). Det kan tolkas som en strategi för att osynliggöra dubbelmoralen som uppstår 

som ett resultat av paradoxen som genomsyrar SvS som organisation. De uppmanar 

även konkurrenterna till att följa deras exempel, vilket vi tolkar som en strategi för 
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SvS att få en ännu större del av den svenska spelmarknaden (Spelinspektionen, 

2019), och samtidigt utmåla sig själva som ansvarstagande. I den vinstdrivande 

kommunikationen använder de sig av humor för att sälja sina produkter, och även 

där osynliggöra den dubbelmoralen som finns inom organisationen. SvS använder 

sig av teserna pengar är makt och pengar är glädje, som är i direkt kontrast till de 

teser som presenterades i avsnitt 4.1.3, att SvS är ansvarstagande. 

En annan strategi de använder sig av är att kalla deras andra produkter som Triss 

och Lotto för lågriskprodukter som inte utgör någon större risk för konsumenterna 

och kallar nätcasinospel för högriskprodukter (se bilaga 2). Vi kan därför argumen-

tera för att de inte anser att Trisslotter är farliga och kan därför marknadsföras fritt. 

I kölvattnet av den nya spellagen (SFS, 2018:1138) pratas det mycket om just an-

svarstagande och civilminister Ardalan Shekarabi kallade i februari in alla spelbo-

lag i Sverige till ett stormöte för att hantera hur spelreklamen kan leva upp till lagens 

krav om måttfullhet och spelreformens mål om en mer hållbar spelmarknad (Rege-

ringskansliet. 2019a). SvS har valt att bemöta kritiken genom att stoppa sin betalda 

marknadsföring för sitt nätcasino, en strategi som går att applicera på det Smith & 

Lewis (2011) menar är ett sätt att hantera paradoxer, som går ut på att man fattar 

beslut kortsiktigt samtidigt som man är medveten om de långsiktiga konsekven-

serna. SvS fattar det kortsiktiga beslutet att tillfälligt avbryta sin nätcasinoreklam, 

något som kan påverka organisationens intäkter långsiktigt, för att blidka kritikerna 

och uppfattas som ansvarstagande.  

4.3.3 Kommunikativa resultat och effekter – Huset vinner alltid 

Resultatet av SvS kommunikativa strategier som presenterades i föregående stycke 

blir således att de med hjälp av sin kommunikation kan fortsätta att vara en stor 

aktör med motstridiga värden i en kontroversiell bransch. De bibehåller bilden som 

en ansvarstagande organisation genom den externa kommunikation de använder 

sig av, samtidigt som de kan fortsätta med sina vinstdrivande ansträngningar för 

deras andra produkter. Genom att växlingsvis fokusera på ansvarstagande och 

vinstdrivande kommunikation kan SvS kontrollera omvärldens bild av organisat-

ionen. De skapar trovärdighet för sin organisation genom att bemöta kritiken som 

riktas mot dem, och kommer upp med kortsiktiga lösningar för en långsiktig lön-

samhet (Smith & Lewis, 2011). 
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5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka fenomenet en ledande aktör med motstridiga 

värden inom en kontroversiell bransch. Tidigare forskning på spelreklam har främst 

fokuserat på mottagaren, utformning av budskap samt spelreklamens koppling till 

spelmissbruk. Forskning på socialt ansvarstagande visar på att företag i kontrover-

siella branscher inte kan uppnå den högsta formen av ansvarstagande och argumen-

terar för att organisationerna använder sig av ansvarstagande kommunikation för 

att distrahera från de eventuellt negativa effekterna organisationen kan ha på sam-

hället. Denna studie har kopplat ihop forskningsfälten spelreklam samt socialt an-

svarstagande och har kompletterat den tidigare forskningen genom att applicera en 

paradoxteori på en organisation i en kontroversiell bransch, som har motstridiga 

värden i sin externa kommunikation. Retorik användes både som teori och metod i 

studien, och resultatet från de retoriska analyserna bekräftar att det går att identifiera 

motstridiga värden i organisationens externa kommunikation. Ur resultatet från re-

torikanalyserna applicerades en paradoxteori om motstridiga värden. Resultatet av 

analysen som redovisades i avsnitt 4.3.3 visar att en organisation med motstridiga 

värden i en kontroversiell bransch kan bibehålla bilden som en ansvarstagande or-

ganisation, trots att de levererar en produkt som kan vara skadlig för folkhälsan.  

Genom att använda de retoriska verktyg som identifierades i den externa kom-

munikationen i avsnitt 4.1 samt 4.2 kan organisationen fortsatt sända ut budskap i 

olika kanaler med motstridiga värden, och bibehålla sin position på marknaden. I 

den ansvarstagande kommunikationen används mycket logosargumentation för att 

övertyga publiken om att organisationen är ansvarstagande och månar om sina kun-

der. Attityderna som används i pressmeddelandena är främst positiva, och det fo-

kuseras mer på organisationens framtid än de problematiska produkterna de tillhan-

dahåller.  

I den vinstdrivande kommunikationen identifierade vi med hjälp av den reto-

riska analysen att organisationen använder sig av latenta budskap i reklamfilmerna 

som talar till konsumentens dröm om att vinna storvinsten, att pengar är glädje och 
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makt, samt hur de skapar en association mellan jackpot och vardagsvinster. Något 

vi argumenterar för riskerar att öka spelmissbruk och är ett farligt narrativ att an-

vända sig av för en organisation som påstår sig vara ansvarstagande.  

Organisationen använder sig mycket av ethosargumentation i sina pressmed-

delanden där de vill skapa trovärdighet och sätta sig själva i perspektiv med resten 

av marknaden, och de menar att konkurrenterna inte är lika ansvarstagande som 

dem (se bilaga 3). Vår tolkning av deras externa kommunikation är däremot att de 

misslyckas med att vara ansvarstagande när deras reklamfilmer (Svenska Spel, 

2019b, Svenska Spel, 2019d) har fokus på pengar och vinst för konsumenten. Vi 

kunde inte identifiera några ansvarstagande ansträngningar i den vinstdrivande 

kommunikationen, mer än att organisationen uppnår de lagliga och etiska kraven 

som ställs på dem.  

Vi argumenterar för att organisationen använder sig av kortsiktiga strategiska 

lösningar för att osynliggöra dubbelmoralen och dölja att de i själva verket är vinst-

drivande, något som tar sig uttryck i reklamfilmerna. Att de är vinstdrivande bety-

der dock inte nödvändigtvis att de inte är ansvarstagande, de motstridiga värdena 

kan existera samtidigt inom en organisation (Smith & Lewis, 2011).  

Å ena sidan har man sina kommunikativa ansträngningar i form av pressmed-

delanden, (se bilaga 2, 3, 4) för att utmåla organisationen som ansvarstagande. Å 

andra sidan använder man sig av reklamfilmer (Svenska Spel, 2019b, Svenska Spel, 

2019d) för att sälja en dröm (Binde, 2005), vilket är ett vinstdrivande kommunika-

tivt arbete. Det skapar de paradoxala spänningar som är grunden för det fenomen 

denna studie ämnade undersöka. När de kommunikativa strategierna står var för sig 

är de logiska, men när de jämförs med varandra blir det en absurd motsägelse.  

Genom att använda sig av den kortsiktiga strategin att tillfälligt avbryta sin re-

klam för nätcasinot, för att nå ett långsiktigt resultat, argumenterar vi att SvS med-

vetet fokuserar på ansvarstagande för att dölja dubbelmoralen och de motstridiga 

värdena som man representerar. Vi anser att så länge alla organisationens produkter 

säljs under samma varumärke kan inte deras ansvarstagande kommunikation tas på 

allvar. Oavsett vilken produkt SvS gör reklam för gör de reklam för hela sitt pro-

duktutbud. Reklam för Triss drar kunder till samma hemsida där nätcasinospel er-

bjuds, en produkt som de själva klassar som högriskspel (se bilaga 4).  

Spelindustrin är onekligen en bransch med hård konkurrens om konsumenterna. 

Det finns därför ingen anledning att betvivla att SvS främsta mål är att få över 
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kunder på sin sida och skapa trovärdighet för organisationen genom sin ansvarsta-

gande kommunikation. Men även om SvS åtgärder styrs av de oskyldigaste av tan-

kar med fokus på att värna om konsumenterna, måste man ändå fråga sig vilken 

sannolikheten är för att den vinstdrivande kommunikationen för med sig negativa 

effekter. Vi argumenterar således för att SvS aldrig kan vara helt ansvarstagande 

när de erbjuder en produkt som kan vara skadlig för konsumenterna när den säljs 

under samma varumärke som de lågriskklassade produkterna. 

Vår tolkning och vårt kunskapsbidrag blir följaktligen att organisationer i kon-

troversiella branscher kan kommunicera motstridiga värden om man återkommande 

använder sig av kortsiktiga strategier som SvS gör. Även om det är möjligt att kom-

municera motstridiga värden är det likväl problematiskt att organisationen utmålar 

sig som trovärdiga och att de tar hand som sina konsumenter, när de samtidigt an-

vänder sig av sin marknadsföring för att sälja skadliga produkter. Resultatet är in-

tressant då det sätter den externa kommunikationen i ett större socialt sammanhang 

då organisationens kommunikativa strategier och deras produkter har möjlighet att 

påverka folkhälsan negativt. Studien har förhoppningsvis gett läsaren större kun-

skap om organisationer med motstridiga värden och hur de kan uttryckas i den ex-

terna kommunikationen och därmed bidragit med verktyg som kan hjälpa läsaren 

att upptäcka dessa.  

För fortsatt forskning i fenomenet hade det varit intressant att analysera hur en 

organisation som säger sig vara ansvarstagande framställer det i årsredovisningar 

där vinstdrivande är ett huvudfokus. Vidare hade det varit lärorikt att göra en dis-

kursanalys på en organisation med motstridiga värdens externa kommunikation, för 

att identifiera hur ojämlika maktförhållanden tar sig i uttryck och hur det går att 

relatera till samhällsfenomen. Även fortsatt forskning på spelbolagens kommuni-

kation efter lagändringen hade kunnat ge nya intressanta insikter i fenomenet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeschema  

Manifest nivå:  

• Hur är den visuella texten komponerad? 

• Vilka ikoniska, symboliska eller indexaliska texter går att isolera och vad säger 

de? 

• Hur förhåller sig bild och text i kombination till varandra? 

• Hur hanteras typografin? 

• Vad finns i förgrund, bakgrund och vad är fokuserat? Vad rör sig? Vad är högt 

placerat eller lågt? Vilken effekt har dessa placeringar på budskapet? 

• Är någon speciell information på något sätt betonat för att dra till sig uppmärk-

samhet? 

• Hur används ljus och färger? 

• Vilka detaljer är framhävda eller nedtonade?  

• Är något överraskande i val av design? 

• Berättas en historia här? Kan man se typiska narrativa drag? 

• Finns det uppmaningar att följa upp argumentet? Uppmanas man att fortsätta 

läsa eller på annat vis agera? 

Latent nivå:  

• Vilken argumentativ avsikt förmedlar texten? 

• Vilken är tesen och vilka är de visuella argument som ska stödja denna? 

• Kan man tydligt se ethos-, logos- eller pathosargument? 

• Finns det någon refutatio i det visuella? 

• Vilka kulturella värderingar eller ideal suggererar det visuella? 

• Vad mer kan man säga om den underliggande doxan? 

• Vilka känslor avser det visuella väcka? 

• Finns det motsägelser i den visuella presentationen?  

• Finns det återkommande, intensifierade eller speciellt framhävda element? 

• Finns det metaforiska eller metonymiska element i budskapet? 
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Bilaga 2: Pressmeddelande 1 (P1) 

 
Nytt år och ett nytt Svenska Spel 

På nyårsnatten sjösatte vi nya Svenska Spel på en ny spelmarknad där spelbolagen möts 

på samma villkor, under samma regelverk. Ett historiskt steg för ett historiskt bolag. 

Penninglottens historia går ända tillbaka till 1897 och redan 1934 inleddes vårt djupa 

samarbete med svensk idrott. När Penninglotteriet och Tipstjänst sedan slogs samman 

1997 uppstod dagens Svenska Spel. Och nu skapar vi ny historia!  

2018 har till stor del präglats av förberedelser inför den nya spelmarknaden. Vi har ändrat 

strukturen på Svenska Spel för att möta de krav som ställs på oss men också jobbat aktivt med 

att stärka vårt erbjudande. Driftsättningen var oerhört komplex. Att dela upp hela strukturen 

för koncernen – webbar, appar, kundhanteringssystem med medier – är ett massivt IT-projekt. 

Våra medarbetare gjorde ett fantastiskt arbete med att få ut våra produkter och tjänster och 

hjälpa oroliga kunder tillrätta. Jag vill passa på att tacka alla som har kämpat med detta i 

veckan och visat vilken otrolig kompetens vi har inom koncernen! 

Under 2019 kommer koncernen att ha full fart framåt. Vi hade redan ett antal urstarka varu-

märken i vår portfölj – Triss, Stryktipset, Lotto, Oddset, Keno, Vegas, Eurojackpot, Casino 

Cosmopol med flera. Nu har Svenska Spel Sport & Casino lanserat online-casino och spel på 

hästar samt nya förbättrade sportspel. Online-casinot är utformat för att ge kunderna maximal 

kontroll över sitt spelande. Vi vet att vi jobbar i en bransch där det finns två sidor av myntet: 

För de allra flesta är spel bara en stunds underhållning, men för ett fåtal kan spelandet ta över 

hela tillvaron. 

Det är nu ett historiskt läge för hela spelbranschen att börja ta ansvar i mer än bara ord. Jag 

hoppas att alla bolag på licensmarknaden vill vara med och försöka skapa en bättre spelmark-

nad. På Svenska Spel kommer vi att fortsätta utveckla verktyg till våra kunder så att de kan 

kontrollera sitt spelande. Vi kommer att fortsätta kontakta kunder som spelar på ett sätt som 

väcker vår oro. Det här är personer som ofta behöver stöd att ta sig ur ett destruktivt beteende 

och Svenska Spel ska ge dem det stödet. 

Vi tar också ansvar genom att fortsätta kämpa mot matchfixning. Vi vägrar erbjuda spelobjekt 

som är svåra att kontrollera och lätta att manipulera: spel på ungdomsmatcher, låga divisioner, 

röda och gula kort etc. Spelbolagen måste vara en del av lösningen, inte en del av problemet! 

Något som sitter i väggarna på Svenska Spel är vår kärlek till idrotten. Vi satsar både på elitid-

rott och ungdomar, landslag och folkhälsoprojekt. Vi lyfter svensk fotboll, hockey, bandy, in-

nebandy, handboll och e-sport. Projektet Gräsroten gav i år pengar till 8 361 föreningar inom 

71 idrotter. Med Elitidrottsstipendiet ger vi svenska elitidrottare möjlighet att kombinera hård 

träning med högre studier. Med Framåtfonden finansierar vi initiativ som får fler folk i rörelse 

– det kan vara basketlek för småbarn, familjepaddling eller pensionärspingis. 

Nya Svenska Spel kommer att vara offensivt och omtänksamt. Vi ska fortsätta göra det som 

har gjort oss till hela svenska folkets spelbolag. Men vi ska också ge svenska folket helt nya 

spelupplevelser. 2019 har bara börjat. Nu kör vi! 

PATRIK HOFBAUER, vd, Svenska Spel 

 

[Publicerad 2019-01-04] [Hämtad 2019-04-29]  
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Bilaga 3: Pressmeddelande 2 (P2) 

 

Därför stoppar Svenska Spel nätcasinoreklamen  

I slutet av förra veckan fattade vi på Svenska Spel beslut att stoppa vår nätcasinoannon-

sering. Det gäller för samtliga mediakanaler under resten av 2019. Beslutet har föregåtts 

av intensiva interna diskussioner kring hur vi bäst skyddar våra kunder. 

Svenska Spel har hela tiden drivit linjen att alla spel på licensmarknaden bör riskklassas och 

att hårdare regler ska gälla för de mer riskabla spelen, både vad gäller utformning och mark-

nadsföring. Med reklamstoppet för nätcasino tar vi nu steget fullt ut. 

Ingen spelform är helt utan risk för den som har ett riskbeteende. Men skillnaden mellan olika 

spelformer är enorm. Granskar man Folkhälsomyndighetens nya undersökning som kom förra 

veckan, så ser man att nätcasino står i en klass för sig. 30 procent av de som spelar på nätca-

sino har problem med att hantera sitt spelande. Detta att jämföra med till exempel tre procent 

för de som skrapar Triss eller spelar Lotto över nätet. 

Stödlinjens årsrapport för 2018 bekräftar denna bild. Över 60 procent av de som ringer in 

anger nätcasino som huvudsakligt problemspel. Ingen annan spelform är i närheten. Närmast 

är sportsbetting på 15 procent. 

Det här är fakta som vi diskuterat på Svenska Spel senaste veckan och som fått oss att sätta 

ned foten. Vår nätcasinoreklam hade redan en restriktiv utformning, men nu väljer vi alltså att 

helt stoppa annonseringen för resten av året. 

Man kan ha invändningar. Det tycks inte finnas någon generell koppling mellan spelreklam 

och spelproblem. Folkhälsomyndighetens färska statistik visar att färre personer upplever pro-

blem med sitt spelande nu än för tre år sedan, trots ökad reklammängd. De generella spelpro-

blemen ökar alltså inte bara för att reklamen gör det. 

Men samtidigt indikerar flera undersökningar att de som redan har ett problematiskt spelande 

triggas av reklamen. I Folkhälsomyndighetens rapport kan vi se att gruppen med allvarliga 

spelproblem vuxit kraftigt senaste åren och nu består av cirka 45 000 personer. Det tyder på 

att de som redan är i riskzonen påverkas negativt av reklam. 

Det är därför vi nu stoppar nätcasinoreklamen: Helt enkelt för att inte locka personer med ett 

redan riskfyllt spelbeteende till den mest riskfyllda spelformen. 

Inte långt efter att Svenska Spel tog detta beslut, så skrev tre spelbolagschefer med nätcasino i 

sin produktportfölj en debattartikel i Dagens Industri. De ville också se ett stopp…för Triss-

skrap i Nyhetsmorgon. Om nätcasinoreklam hade de inget att säga. 

Om man menar allvar med att ta ansvar, så ska man ta tag i problemen där problemen finns, 

även om det slår kortsiktigt mot intäkterna. På lång sikt är det enda hållbara. Det är också först 

då vi kan förbättra branschens rykte. 

Vi ser gärna att fler spelbolag ansluter sig till ett reklamstopp för nätcasino. Det skulle visa att 

spelbranschen tar konsumentskyddet på allvar. 

PATRIK HOFBAUER  

vd, Svenska Spel 

 

[Publicerad 2019-04-08] [Hämtad 2019-04-19] 
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Bilaga 4: Pressmeddelande 3 (P3) 

 

Svenska Spel välkomnar skärpta regler för högriskspel 
 

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag aviserat ett tillägg till den pågående spel-

marknadsutredningen med uppdraget att begränsa aggressiv spelreklam. Svenska 

Spel har sedan länge förordat restriktiva regler för marknadsföring av högriskspel 

som nätcasino. 

– Det är glädjande att civilministern har hörsammat Svenska Spels hållning i denna 

fråga, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel. 

Som ett statlig ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen och har se-

dan tidigare fattat beslut om att stoppa all köpt marknadsföring för sitt nätcasino. Beslutet 

grundades dels på den allmänna debatten om spelreklam, dels på nya uppgifter från Folk-

hälsomyndigheten om vilka spel som medför högst risk för spelproblem. 

Civilministerns ambition är att stoppa den aggressiva spelreklamen och få ner reklamvoly-

men, i syfte att skydda svenska konsumenter. Nätcasino, som är ett av de mest riskfyllda 

spelen, är det spel som marknadsförs mest aggressivt. 

– Ända sedan licensutredningen tillsattes har Svenska Spel förordat riskklassificering av 

spel och att de mest riskfyllda spelen ska ha restriktiva ramar och regler för marknadsfö-

ring. Dagens besked är ett steg i helt rätt riktning, säger Patrik Hofbauer. 

 

[Publicerad 2019-04-25] [Hämtad 2019-04-25] 

 


