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Reklamfilmen “Fler borde göra donken” publicerades 2017 som en del i McDonalds 

reklamkampanj “Gör donken”. Den uppstår i svallvågorna av att allmän värnplikt återinförs i 

Sverige och flyktingkrisen 2015. Myten om hjältesoldaten identifieras som en central aspekt i 

reklamfilmen och syftet med denna studie är att undersöka hur myten kring hjältesoldaten 

framställs samt diskutera hur reklamfilmen relaterar till övergripande kontext och rådande 

ideologier. Analysen utförs med en kvalitativ innehållsanalys som möjliggör för djupgående 

reflektioner. Uppsatsens teoretiska ramverk inkluderar semiotik med fem valda teoribegrepp 

samt stort fokus på myter. Vidare används David Machins teori som behandlar sociala 

aktörers framställning. Slutligen inkluderas retoriken med sex valda teoribegrepp. 
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övergripande framtoningen som McDonalds framställer. Det finns även en förankring till den 

omkringliggande samhälleliga kontexten där återinförandet av värnplikten i Sverige och 

flyktingkrisen 2015 är de centrala kopplingarna. Dock återfinns även en brytning med myten 

samt med rådande ideologi i samhället. Avslutningsvis brukar reklamfilmen de positiva 

konnotationerna tillhörande myten kring hjältesoldaten, medan de negativa konnotationerna 

förblir dolda. Detta kräver att konsumenter anammar ett kritiskt synsätt för att tydliggöra dem 

och således kunna ta ställningen till reklamfilmens fulla innebörd.  
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ABSTRACT 

Author(s): Susanna Magnusson och Ellinor Lundgren 

Title and subtitle (English): Soldiers in the service of McDonalds: a qualitative content 

analysis of the advertisement “Fler borde göra donken” 

Language: Swedish 

Pages: 57 

The advertisement “Fler borde göra donken” was published in 2017 as part of the 

McDonald’s campaign “Gör donken”. The campaign surfaces in the aftermath of the 

reintroduction of military draft in Sweden and the refugee crisis in 2015. The myth 

concerning the hero soldier is identified as a central aspect in the advertisement and the 

purpose of this study is to analyze how the myth concerning the hero soldier is portrayed as 

well as what possible implications can arise from it. The analysis is conducted with a 

qualitative content analysis which enables deeper reflection. The study’s theoretical 

framework includes semiotics with five chosen theoretical concepts and focus on myths. 

David Machin’s theory concerning social actors and their portrayal is also used in the 

theoretical framework. Finally, rhetoric is included in the framework with six chosen 

theoretical concepts.  

 

The result from the analysis reveals that the myth concerning the hero soldier exists within the 

advertisement through both visual, auditive and linguistic signs as well as the social actors. 

The myth is created through connections to several characteristic themes which are found in 

the general portrayal of the hero soldier. Furthermore, the analysis suggests that the myth is 

anchored in the general image portrayed by McDonalds. There is also rootedness to the 

surrounding societal context where the reintroduction of military drafting and the refugee 

crisis of 2015 are the central connections. On the other hand, there is also a disconnect with 

the myth as well with an ideology in the society. Finally, the advertisement utilizes the 

positive connotations belonging to the myth concerning the hero soldier while the negative 

connotations remain hidden. This requires that consumers adopt a critical way of thinking to 

elucidate the hidden connotations to be aware of all aspects of the advertisement.  

Keywords: Myths, The hero soldier, Military conscription, Advertisement, Semiotics, &    
Rethorics. 
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1. Inledning 

Myter är symboliska berättelser som ofta involverar gudar och hjältar i övernaturliga och 

ovanliga situationer. Klassiska berättelser om hjältar så som Herkules och Tor figurerar i 

dagens samhälle som berättelser i exempelvis Hollywood produktioner. Däremot är vi ofta 

blinda för samtida myter som är dominanta i samhället (Bolle, Buxton & Smith, u.å). 

‘Hjältesoldat’ är en myt som länge figurerat historiskt, från medeltidens riddare till 

efterkrigstidens moderna soldater. Myten om hjältesoldaten lever fortfarande kvar som en 

välkänd karaktär inom armén, politiska debatter, media och populärkultur (Frisk, 2017). 

 

Inom reklam besitter myter flertalet specifika funktioner till exempel att de skapar möjligheter 

för reklam att knyta an till åskådarna och den verklighet de lever i på ett djupare plan än vad 

som hade funnits möjlighet till utan myten. ”Fler borde göra donken” är en reklamfilm från 

McDonalds Sverige som är ett tydligt exempel på hur en företeelse från samhället influerar 

reklam och bidrar till dess utformning. Återinförandet av värnplikten har gett reklamfilmen en 

kontext att förankras i, vilket sker bland annat genom inkluderingen av myten om 

hjältesoldaten. En anspelning på hjältesoldaten drar kopplingar till soldatens kontext. Denna 

framställning erbjuder en särskild aspekt värd att undersöka sett till soldatens syfte i 

krigsföring och de moraliska samt de etiska värderingar det innefattar. 

 

Reklamfilmens framställning är även påverkad av samhällets rådande ideologiska 

uppfattningar. Hur reklamfilmen väljer att spegla dessa uppfattningar influerar 

framställningen och påverkar budskapet. Därför är det av värde att undersöka hur 

reklamfilmen behandlar samhällskontexter och rådande ideologier för att se om den förstärker 

eller bryter med dem. Vikten av att undersöka reklamfilmen centreras därför kring mytens 

uppbyggnad i ett led för att se hur reklamfilmen behandlar övergripande samhälleliga 

kontexter.  

 

1.1. Disposition 

Uppsatsen introduceras med en inledning som presenterar ämnet samt problematiken i det 

undersökta fallet. Sedan följer bakgrunden där information om fallet samt övergripande 

information relevant för vidare förståelse beskrivs. Detta följs av uppsatsens 

forskningsöversikt där tidigare forskning relevant för uppsatsen beskrivs och klargörs. Efter 
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detta presenteras syftet, problemformuleringen samt frågeställningarna kortfattat. Vidare 

diskuteras det teoretiska ramverket där teorierna semiotik, de sociala aktörernas framställning 

och retorik med tillhörande analysbegrepp presenteras. Sedan återfinns metoden där 

materialet och urvalet ingår samt en beskrivning av kvalitativ innehållsanalys med tillhörande 

diskussion kring studiens tillförlitlighet samt väsentlig kritik. Detta följs av uppsatsens 

analysschema. Vidare presenteras resultatredovisning som är strukturerade efter klargjorda 

teman och kategorier. Slutligen följer slutdiskussion som även den är strukturerad enligt 

teman. Till sist presenteras en övergripande sammanfattning som följs utav referenslista och 

bilagor.  
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2. Bakgrund 

Här presenteras väsentlig information kring uppsatsens inramning. Detta för att ge en 

förståelse kring central bakgrundsinformation. 

 

2.1. ”Fler borde göra donken” 

McDonalds är en internationell snabbmatskedja som öppnade sin första svenska restaurang 

den 27:e oktober 1973 i Stockholm. Idag är McDonalds Sveriges största privata 

ungdomsarbetsgivare med 210 restauranger och 12 000 medarbetare (McDonalds, 2017). 

Reklamkampanjen “Gör donken” lanserades 2017 som en svensk reklamkampanj och är 

exklusiv för den svenska marknaden, den består av ett flertal reklamfilmer och affischer. 

Kampanjen har en koppling till det vedertagna svenska uttrycket ‘gör lumpen’. Enligt 

kampanjhemsidan gordonken.se fyller McDonalds idag en liknande funktion som den 

försvarsmakten historiskt har haft i samhället: “Lumpen sammanförde ungdomar över 

klassgränser och fick totala främlingar att arbeta ihop som ett lag. En social skola som lärde ut 

självdisciplin, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Och skapade oväntade vänskaper” 

(McDonald’s, 2017). Kampanjen påvisar McDonalds funktion som arbetsgivare och fokuserar 

på att framställa egenskaper samt erfarenheter som ungdomar kan lära sig genom arbetet på 

McDonalds. Reklamfilmerna framställer unga personer, med olika etnisk bakgrund, i arbetet 

på McDonalds där de får hantera arbetsuppgifter i restaurangen. 

 

Uppsatsens urval består av en reklamfilm från kampanjen med titeln ”Fler borde göra 

donken” (McDonald’s Sverige, 2017). Reklamfilmen skildrar ett flertal ungdomar, deras 

morgon och vägen till arbetet. Scenerna vävs samman med vyer av svenska landskap så som 

sjöar och skog i gryningsljus. På restaurangen tar ungdomarna på sig arbetskläder och filmen 

avslutas med en scen som skildrar det typiska arbetet i restaurangköket. Det sista som ses är 

frasen “Fler borde göra donken” i gul text samt McDonalds logga och texten gördonken.se. 

Scenerna ackompanjeras av en manlig berättarröst som vidare förstärker reklamfilmens 

innehåll med typiska värdeord som hör till kampanjen, till exempel "uniformen" och 

"laganda". I bakgrunden hörs även instrumental pianomusik. I slutet av filmen avbryts 

musiken för en kort stund då scenen i restaurangköket utspelas och ersätts med ljudeffekter. 

Efter det återupptas musiken under de sista sekunderna av filmen. För transkribering av 

reklamfilmen i sin helhet, se bilaga 1. 
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2.2. Reklam & myter 

Reklam är en form av kommunikation, finansierad av privatpersoner eller företag. Enligt 

författaren Jen Green (2012) är reklamens syfte att påverka människor till att tänka eller 

uppträda på ett särskilt sätt och att sprida information. Målet med de flesta reklamer är att 

övertyga konsumenter om att köpa en produkt eller en service. Det här görs genom 

användandet av sofistikerade tekniker och ett övertygande språk. Vidare ska de tänkta 

budskapen som reklamen vill förmedla vara väl förankrade i åskådarens befintliga 

värdesystem och föreställningsvärld. Margareta Rönnberg (2003) menar att denna 

föreställningsvärld inte är detsamma som den fysiska världen utan är förankrad i det sociala 

och kulturella. Dessutom är reklamens budskap emotionellt verkliga och centreras kring 

människors önskningar och föredragna relationer. Det är därför fördelaktigt att budskapen kan 

skapa igenkänning och en stark anknytning till konsumenterna. 

 

Vidare hävdar Bignell (2002) att betydelser i reklam är konstruerade i syfte att forma vår 

upplevelse av verkligheten. Konstruktionen sker i samband med myter och dess etablerade 

meningar som reklam kan utnyttja samtidigt som myterna främjas. Idag anses reklam vara ett 

representationssystem som producerar mening långt utöver de produkter och tjänster som 

marknadsförs. Genom att studera reklam som mer än endast representationer för ett märke 

eller en produkt blir det möjligt att koppla reklam till övergripande meningsskapande via 

kulturella koder. I själva verket kan reklam användas för att exempelvis uttrycka identiteter 

inom den aktuella marknaden eller kulturen (Schroeder, 2008). 

 

Myter är ett verktyg som lämpar sig väl för användning inom reklam för att uppfylla dess 

syfte att påverka. Detta tack vare myters narrativa struktur och kulturella funktion i samhället. 

De symboliska meningar som myter bär kan användas för att skapa vidare mening inom 

reklam. Detta är en av de största fördelarna med att använda myter i reklam; att myten i sig 

redan är bearbetad och förstådd av mottagarna. Detta gör att reklamen kan dra nytta av den 

redan etablerade förståelsen för att budskapen ska nå fram till mottagarna korrekt och 

dessutom framgångsrikt (Kilinc, 2015). Vidare är reklamen konstruerad så att framförandet av 

dess mytiska meningar verkar automatiskt och okonstlat för konsumenten när dessa i själva 

verket endast existerar i reklamens egen struktur (Bignell, 2002).  
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2.3. Reklam & social identitet 

Peter och Anette Horn (2015) argumenterar för att en av de mest effektiva strategierna för 

reklam är att tilltala konsumentens identitet och sociala verklighet. I ett samhälle där våra 

identiteter kan ses som mer flytande än vad de historiskt varit, så bildas och förstärks även 

identiteter enkelt genom media och reklam. Genom personlig stil och personligt uttryck 

presenterar människor sig för varandra, men framförallt presenterar de vilka de vill vara, och 

hur de vill uppfattas. I en förlängning av detta styrker inte reklam vilka människor är utan 

snarare så som de vill och aspirerar till att vara. Reklam kan anses inte bara som ett försök att 

sälja produkter utan även en process som representerar människors önskemål och 

eftersträvningar. Vidare anser Rachel Maldonado och Darrel Muehling (2006) att reklam även 

påverkar när människor inte aktivt tar del av den. Reklambudskap har ofta en social 

identitetsuppbyggnad anpassad till den tänkta målgruppen då detta ytterligare förstärker dess 

makt att påverka individen även om personen inte aktivt deltar i dess budskap. Vad detta 

innebär är att även om människor anser sig strunta i reklam så har den en social påverkan på 

mottagarna, den formar till exempel delvis vilka sociala grupper människor identifierar sig 

med i samhället. 
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3. Forskningsöversikt 

Det forskningsfält denna uppsats fokuserar på är framförallt myter, reklam och 

marknadskommunikation. Den tidigare forskning presenteras utifrån tre funna teman i de 

vetenskapliga artiklarna. Dessa teman är uppfattningar kring reklam, känslomässig 

anknytning och bekräftelse av existerande värderingar. 

 

3.1. Uppfattningar kring reklam 

Reklam en objuden gäst? - Allmänhetens uppfattning om reklam i morgonpress och TV är en 

avhandling skriven av Marie Grusell (2008) som behandlar reklam och hur den uppfattas. Det 

som främst undersöks är vad människor i Sverige har för uppfattning kring reklam samt hur 

reklamen har som mål att påverka oss. Detta undersöks genom en analys av material som 

samlats in via en nationell enkätundersökning som gjorts av ‘SOM’, Samhälle Opinion 

Massmedia, ett samarbete vid Göteborgs universitet. Grusell argumenterar för att dagens 

reklam blir allt mer gränsöverskridande vilket innebär att det blir allt mer förekommande att 

ett reklambudskap säljer en produkt, en livsstil och samtidigt stärker företagets varumärke. 

Att valet av kanal också spelar roll i reklamens förmåga att påverka är en faktor som 

diskuteras. Television ses främst som ett underhållningsmedium, reklam som distribueras i 

detta medium får en förmåga att engagera och involvera, utan att kräva för mycket 

uppmärksamhet (Grusell, 2008). 

 

Studiens resultat centreras kring reklamens påverkan utifrån människors uppfattning kring 

den. Grusell talar om tredjepersonseffekter som kan knytas till en allmän motvilja att erkänna 

att man själv påverkas av reklam, samtidigt som man är övertygad om att andra gör det. 

Ytterligare ett resultat av denna studie är vetskapen kring huruvida valet av mediekanal 

påverkar utöver budskapet, resultaten visar bland annat att TV som kanal upplevs ha större 

påverkningskapacitet än morgontidningar. Resultatet kan kopplas till mottagarnas 

uppfattningar kring medier och behöver nödvändigtvis inte vara hela sanningen men resultatet 

presenterar en bild av hur människor uppfattar påverkan och vart den är som mest effektiv 

(Grusell, 2008). Denna studie ger en generell överblick över forskningsområdet reklam och 

dess kraft att påverka samt skapar inblick i hur det svenska folket uppfattar denna typ av 

marknadsföring. Reklam en objuden gäst? är på grund av detta relevant för denna studie då 
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den behandlar marknadskommunikation som distribuerats genom diskuterade kanaler. Studien 

inriktar sig även på den svenska marknaden där kampanjen ‘Gör donken’ marknadsförs. 

 

3.2. Känslomässig anknytning 

Det andra temat är känslomässig anknytning som återfinns i form av hur myter kan dra nytta 

av känslor i syfte att relatera till konsumenten. Myths in advertising, current interpretations of 

ancient tales skriven av Rubio (2011), fokuserar på reklam som en känslomässig form av 

kommunikation vilken tilltalar konsumenters känslor och skapar anknytningar genom 

mytomspunna komponenter. Författaren menar således att reklam utnyttjar redan etablerade 

koncept och element som garanterar identifikation och igenkänning hos konsumenterna. 

Artikeln analyserar ett flertal reklambilder med olika kopplingar till myter eller myters 

narrativ, och tar i beaktande de olika nivåerna av betydelse. Artikelns resultat konstaterar att 

den övergripande idén att mytologiska narrativ fortsätter att manifesteras i det moderna 

samhället genom att nya myter skapas eller att äldre uppdateras. Vidare bevaras myter i 

samhällets kultur i dessa nya former; bland annat genom massmedia och reklam. De visuella 

och känslomässiga element som kan framträda i reklam lämpar sig för spridning av narrativ 

och möjliggör även för påverkan. De fördelar myter kan bidra med i reklam är att de direkt 

kan knyta an till konsumenternas gemensamma kultur som redan är etablerad. Enligt 

författaren blir myter ett verktyg som kan tillämpas väl inom kommunikationsstrategier för att 

marknadsföra en produkt (Rubio, 2011). Artikeln är relevant i relation till uppsatsen då den 

visar på hur forntida myter utvecklas med ett modernt syfte att påverka i dagens 

marknadskommunikationsstrategier.  

 

3.3. Bekräftelse av existerande värderingar 

Det tredje temat är bekräftelse av existerande värderingar som sker i relation till 

konsumenten, där myten bekräftar och knyter an till värderingar, strukturer och ideologier 

som redan existerar i samhället och hos konsumenten. Detta för att skapa igenkänning hos 

konsumenten.  

 

Move over Medusa, Here comes Big Mac (Randazzo, 1991), är publicerad i facktidskriften 

“Marketing News” och behandlar myter inom reklam. Författaren menar att det fortfarande 

finns ett behov av myter i dagens samhälle och att reklamen, särskilt från stora multimiljon 
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företag som McDonalds, blir de moderna ‘mytmakarna’. Dess roll blir att skapa så väl som att 

bevara myter samt reflektera samhällets kulturella medvetenhet. De stora företagens reklam 

säljer inte bara en produkt utan skapar ett känslomässigt band mellan varumärket och 

konsumenten. Vidare förstärks myten genom att företaget förmänskligas och ges en 

personlighet. Denna personlighet överensstämmer även med konsumenternas personligheter 

och värderingar och genom detta skapas uppfattningen att varumärket är en viktig komponent 

i samhället och kulturen. Likt klassiska myter så inspirerar och bekräftar dagens myter, 

skapade genom reklam, konsumenters värderingar och uppfattningar. Reklam som lyckas med 

detta kan utnyttja myter för att skapa starkare band mellan varumärket och konsumenter 

(Randazzo, 1991). Relevansen av denna artikel återfinns i användning av myter inom reklam; 

hur de reflekterar samhällets kultur, att de kan bidra till skapandet av band mellan varumärke 

och konsument samt att myten förmänskligar företaget. Framförallt påvisar artikeln fördelarna 

med användning av myter inom reklam samt att det finns fördelar med att inkludera dem.  

 

Ytterligare en artikel som behandlar bekräftelse av existerande värden är Myth and 

photography in advertising: A semiotic analysis. Här diskuteras reklamkampanjen "As I see 

it" som skapades för Kohlers. Reklamen består av bilder som porträtterar kvinnliga modeller 

och olika VVS produkter. Författaren hävdar att reklamen använder sig av visuella symboler, 

metaforer och mytiska anspelningar som tecken för en koppling mellan kvinnorna och 

produkterna. Dessa kopplingar konnoterar bland annat lust, sex och kroppsmodifikation. 

Studien med utgångspunkt i semiotik, mytologier och psykoanalys, kritiserar den explicita 

användningen av visuella budskap och uppmanar till att upphovsmakare i reklambranschen 

bör fungera som gatekeepers mot tvetydiga eller på annat sätt oavsiktliga budskap (Page 

2006). Resultatet som presenteras i artikeln framställer en ideologi av kvinnor som sexuella 

objekt eller varor. De analyserade reklambilderna uppmuntrar till en sexuell identifikation 

med produkterna. Den kvinnliga kroppen blir en bärare av mening för lust och extas. Vidare 

visar artikeln på upprätthållandet av samhällets patriarkaliska struktur. Detta i hur den 

kvinnliga kroppen och personen framställs genom reklambildens ideologi och symboler. 

Slutligen demonstreras även hur reklamens visuella retorik framställer mening och budskap 

genom kulturella, historiska och litterära kontexter som involverar konsumenterna i reklamens 

konstruktion av mening. (Page, 2006). Relevansen av denna artikel till uppsatsen återfinns i 

hur innehåll i reklam kan bli bärare av mening samt att reklam drar på olika samhälleliga 

kontexter för att skapa budskap och meningar.   
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3.4. Maskering av verkligheten 

Hero mythology and right-wing populism författad av Darren Kelsey (2016) diskuterar myter 

och dess användning inom diskurser. Artikeln undersöker framställningen av politikern Nigel 

Farrage i brittisk nyhetsmedia. Studien centreras kring den mytologiska hjältefiguren och hur 

den relaterar till Farrages framställning. DMA eller ’discourse mythological approach’ 

används som metod vilken har utvecklats från kritisk diskursanalys och kulturell teori. I 

studien studeras två artiklar i detalj för att få en förståelse för hur typiska egenskaper ur 

hjältemyten så som till exempel hjältens resa, att ha ett uppdrag och att överkomma 

svårigheter, förekommer i Farages retorik och medias rapportering om honom.  

Artikelns resultat presenterar att den framställda bilden av Farages är som en man av folket. 

Användningen av hjältemyten undanröjer ideologiska, historiska och kontextuella komplexitet 

som motsätter sig den bilden av Farage. Vidare hjälper även hjältemyten till att maskera hans 

politiska profil och förlikar hans person med den bilden han vill framställa. Till exempel 

målar Farrage upp en bild att han är mot etablissemanget när mycket tyder på att han i själva 

verket är en del av den. Sammanfattningsvis möjliggör användningen av hjältemyten för 

framställningen av en förskönad bild som har konstruerats för att skapa positiva konnotationer 

som åskådarna kan relatera till. Vidare hävdar författaren att kritiska läsare bör se bortom 

konventionerna av mytologiska arketyper, som till exempel hjälten, för att kunna upptäcka 

motsägelserna som myten har maskerat. Relevansen av denna artikel återfinns i dess specifika 

fokus på hjältemyten och dess användning i moderna media. Då hjältemyten är en central 

aspekt av den analyserade myten i denna uppsats möjliggör artikeln för en förståelse för hur 

myten kan appliceras inom media för att främst dölja, maskera och försköna oönskade 

uppfattningar eller sanningar. Dock finns en medvetenhet kring att artikeln är skriven i 

relation till nyhetsmedia och journalistik snarare än till reklam. Därför kommer relationen till 

denna artikel presenteras enbart till användningen av hjältemyten.  

 

3.5. Forskningslucka 

Den reklamforskning som till störst del bedrivs idag kan upplevas centrerad kring hur 

innehållet i reklam relateras till åskådaren, hur en produkt tjänar ett syfte i åskådarens vardag 

och fyller en given funktion. Hur man går tillväga för att sälja produkter till människor är en 

stor del av forskningsfältet. Huruvida myter har en del att spela i detta är den typ av forskning 
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som har presenterats i detta kapitel. Den presenterade forskningen centreras i stor del kring 

myters användbarhet inom reklam. Dess nytta ligger i möjligheten till anknytning till 

konsumenten och att detta sker genom en bekräftelse av konsumentens värderingar. Vidare 

placerar myten reklamen i relation till samhället, då den drar på till exempel kulturella och 

historiska kontexter för att framföra mening och budskap. Konstruktionen av mening i 

reklamen sker även med utnyttjandet av känslor och den rekonstruering av värderingar som 

konsumenten bär med sig. Med grund i de presenterade artiklarna kommer denna uppsats 

förhålla sig till de funna resultaten och vidare diskutera dess relation till de egna resultaten.  

 

Den forskningslucka uppsatsen ämnar fylla återfinns i mytens förankring i den övergripande 

samhälleliga kontexten och ideologi. Tidigare forskning visar att det finns innehåll kring 

mytens funktioner och vad den kan användas till inom reklam; vilka fördelar och nackdelar 

den bär med sig. Denna uppsats väljer att större hänsyn till övrig samhällelig kontext ur vilken 

myten kommer från och i vilken reklamfilmen figurerar, till skillnad från den tidigare 

forskning som har presenterats. Intresset ligger i att undersöka hur den samhälleliga kontexten 

inverkar och vilka konsekvenser detta får för mytbildningen, reklamfilmen och McDonalds 

roll i samhället. Dessutom undersöks huruvida reklamfilmens egen framställning och ideologi 

bekräftar eller bryter med den kontext och ideologi som den existerar i för att återigen påvisa 

dess relation till den övergripande kontexten.  
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4. Syfte, problemformulering & frågeställningar 

4.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur myten kring 

hjältesoldaten framställs i McDonalds reklamfilm “Fler borde göra donken”. Detta för att 

belysa djupare mening och innebörder och se betydelsen, relevansen och anknytningen av 

reklamfilmen till det samhälle den figurerar i.  

 

4.2. Problemformulering 

Reklam har som syfte att påverka (Green, 2012), och dess innehåll utformas i syfte att 

framföra ett budskap, en tanke eller en idé. Kan det då medföra ytterligare innebörder att en 

reklamfilm anspelar på en myt kring hjältesoldater? En anspelning på hjältesoldaten drar 

kopplingar till soldatens kontext med innebörder som till exempel krigsföring men även 

disciplin och samarbete. Här blir en analys av mytens konnotationer därför central. Dessutom 

har myten möjlighet att bidra med förankring till reklamfilmens samhälleliga kontext genom 

dess funktion att bekräfta existerande värderingar hos åskådarna. Myten skapar därför en 

möjlighet för reklamfilmen att knyta an till åskådarna och den verklighet de lever i på ett 

djupare plan än vad som hade funnits möjlighet till utan myten.  

 

Vidare publiceras reklamkampanjen i kölvattnet av att allmän värnplikt återinförs i Sverige 

och flyktingkrisen 2015, vilket medför att den kringliggande samhällskontexten blir av vikt 

för reklamfilmens innebörder och ideologi. Reklamfilmens framställning är även påverkad av 

samhällets rådande ideologiska uppfattningar. Hur reklamfilmen väljer att spegla dessa 

uppfattningar influerar framställningen och påverkar budskapet. Därför är det av värde att 

undersöka hur reklamfilmen behandlar samhällskontexter och rådande ideologier för att se om 

den förstärker eller bryter med dem. Problematiken centreras kring mytens uppbyggnad och 

vilka medel som används i reklamfilmens eftersträvan att påverka, i ett led för att se hur 

reklamfilmen behandlar övergripande samhälleliga kontexter.  
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4.3. Frågeställningar 

Utifrån uppsatsens syfte formulerades följande tre frågeställningar 

1. Vilka semiotiska och retoriska medel återfinns i reklamfilmen? 

2. Hur inkorporeras myten om hjältesoldaten i reklamfilmen? 

3. Hur förhåller sig hjältesoldaten i reklamfilmen till en samhällelig kontext? 
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5. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk innefattar semiotik, framställningen av sociala aktörer, retorik 

samt myten kring hjältesoldaten. Semiotiska och retoriska begrepp ingår även i metoden som 

analysverktyg.  

 

5.1. Användning av semiotik & retorik 

I modern tid anses retoriska former vara djupt involverade i formandet av verkligheter, form 

och innehåll är oskiljaktiga. Språket är inte neutralt och ordval spelar stor roll i skapandet av 

sagd verklighet, “all discourse is unavoidably rhetorical and as a system of expression that 

mediates reality, rhetoric and its devices are as much the concern of semioticians as of 

rhetoricians” (Chandler, 2017, s. 149). Utifrån citatet blir det tydligt att inom 

forskningsvärlden är det en självklarhet att semiotik och retorik fyller en funktion inte bara 

separat utan tillsammans i studier kring meningsskapande. På grund av detta väljer denna 

uppsats att utgå inte bara från semiotiken i analysen utan att även ta hänsyn till retoriska 

begrepp. Detta för att de i många aspekter ter sig oskiljaktiga i kombination med semiotik för 

att uppnå en så djupgående analys som möjligt. De semiotiska och retoriska begreppen 

presenteras i uppsatsens analysschema. 

 

5.2. Semiotik 

5.2.1. Saussure 

Semiotik har sina rötter i antikens Grekland men den moderna semiotiken i sig utvecklades 

till en början av bland andra språkteoretikern Ferdinand De Saussure som myntade begreppet 

semiologi eller teckenlära. Grunden inom semiologi är tecknet och tecknet definieras i detta 

sammanhang som något som står för eller representerar något annat (Berger, 2010). Saussure 

menade att ett tecken är en helhet bestående av ett materiellt uttryck, benämnt som ’signifier’, 

samt ett immateriellt innehåll benämnt som ’signified’. Tecknet kan vara uppbyggt av till 

exempel streck, prickar eller figurer men det ges mening först när det avkodas enligt en viss 

kod. Koder är konventionella system som binder uttrycket med ett innehåll, vidare sorterar 

koder även tecken i olika grupper. Detta är framförallt användbart i analyser av olika typer av 

medier då ett teckens betydelse associeras starkt med dess grupptillhörighet i koden. Utöver 

detta skapas ett teckens betydelse även i hur det skiljer sig från andra tecken, men tack vare 
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dess sortering i en kod så förknippas även kodens betydelser med det enskilda tecknet. 

(Bignell, 2002).  

 

Två centrala begrepp är även denotation och konnotation som är två olika nivåer av 

betydelser. Denotationen av ett ord eller tecken är dess direkta mening eller betydelse. Till 

exempel är denotationen av ‘Buckingham Palace’: ‘ett slott i London’. Utöver den denotativa 

funktionen, eller den benämnande funktionen, så är konnotation den sekundära meningen av 

ett ord eller objekt; konnotationen är de associationer som tillförs. Ett ord eller objekt kan 

därför generera en uppsättning konnotationer som kommer från social erfarenhet. 

‘Buckingham Palace’ konnoterar då till exempel tradition, lyx och makt (Bignell, 2002). 

 

5.2.2. Pierce 

Filosofen, matematikern, fysikern och teoretikern Charles Sanders-Pierce arbetade med 

liknande idéer oberoende av Saussure och myntade begreppet semiotik. Pierces lära heter 

således semiotik till skillnad mot semiologi och hans tankar skiljer sig från Saussure i den 

mening att hans definition av tecken är mer omfattande samt att han har en annan uppfattning 

om dess beståndsdelar. Enligt Pierce är allt ett tecken, inte bara språkliga enheter. Han 

menade att ett tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon, detta 

innebär att Pierce till skillnad från Saussure inte utgår från det verbala språket utan ser allt 

som ett tecken. Tecknens existens inom denna teori är i grunden pragmatisk då ett tecken 

endast uppstår då det har betydelse för någon och är således situationsberoende, tecken kan 

även variera i betydelse från person till person (Gripsrud, 2011). 

 

Pierce utvecklade även analysenheterna index, symbol och ikon. Symbol inkluderar fenomen 

så som trafikljusets färger och logotyper som kräver att vi redan lärt oss en kod för att kunna 

förstå deras betydelse. Förbindelsen mellan tecken och betydelse är således konventionell. 

Ikoner kan liknas vid en avbildning av det tecknet står för, som till exempel fotografier och 

kartor. Index bygger på ett kausalt förhållande mellan tecknet och det den står för, till exempel 

är rök ett index på att det brinner (Gripsrud, 2011).  
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5.2.3. Barthes 

Under modern tid har teoretikern Roland Barthes arbete rörande semiotik haft stor betydelse, 

särskilt inom området för konsumentkultur. I hans bok “Mythologies” (1969) använde han sig 

av semiotik och marxistisk teori för att påvisa hur vissa produkter som marknadsfördes hade 

dolda myter och underliggande meningar, vilka var producerade av företagen som 

marknadsförde produkterna (Barthes, 1969). “Mythologies” anses idag vara ett klassiskt 

exempel på hur man använder semiotisk analys för att analysera konsumentkultur (Berger, 

2010). Barthes talade om ett metaspråk i samband med sina myter, att myter likt 

konnotationer står för en djupare innebörd och tolkande av tecken på ett kulturellt plan men 

att de även har ett helt eget plan. För Barthes var myter den dominanta ideologin i vår tid, 

exempel på sådana myter är femininitet, maskulinitet, frihet och individualism. Myter inom 

semiotiken är därför förankrade till samhället och dess kultur. Dessa kulturella myter bidrar 

till förståelse för händelser inom kulturen, de hjälper människor att sortera koncept som delas 

inom kulturen. Det är kulturella inslag som man måste känna till för att kunna ta del av 

kulturen och kommunicera med de andra deltagarna. I dagens moderna samhälle uppstår 

dessa myter ofta i samband med till exempel kända filmer, musik eller i verk av fotografer 

(Chandler, 2017). Enligt Barthes är myters funktion att  

 

naturalize the cultural-in other words, to make dominant culture and historical values, 

attitudes and beliefs seem entirely natural, normal, self evident, timeless, obvious, 

common sense- and thus objective and true reflections of ‘the way things are 

(Chandler, 2017, s.173).  

 

Myters kraft kommer ur detta, deras förmåga att verka så pass självklara att djupare reflektion 

kring budskapet inte är nödvändig, de har uppnått ‘status-quo’ och behöver därför aldrig 

ifrågasättas (Chandler, 2017).    

 

Barthes idéer ligger nära till hands för att analysera även dagens media. Att utläsa myters 

mening inkluderar att urskilja tecken som används, samt visa hur de byggs upp med hjälp av 

koder i en struktur som kommunicerar endast vissa betydelser och meningar. En myts 

betydelser är dock förenat med en ursprunglig kontext i historien och de förändras därför även 

över tid (Bignell, 2002). Vidare utvecklade Barthes även begreppet förankring och i 

kombination med det begreppet avlösning vilka hänvisar till två olika användningar som det 
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verbala språket kan ha när det placeras i förening med bild. Bilder besitter flera 

betydelsemöjligheter, förankring sker när texten används för att fokusera budskapet till den 

önskade betydelsen som ska förmedlas. Avlösning innebär att texten tillför ytterligare 

betydelser som inte framgår av bilden i sig. Texten tillsammans med bilden skapar således 

nya betydelser i helhetsintrycket (Barthes, 1977).  

 

5.2.4. Semiotisk analys av reklam 

Till stor del är reklam mer inriktad på att underhålla konsumenter, få oss att tänka eller 

demonstrera deras egen förfining, snarare än att endast påverka oss till att köpa en produkt 

eller tjänst. Reklam utnyttjar tecken, koder och kulturella myter som redan är etablerade i 

samhället för att vi ska känna igen reklamens budskap. Syftet är att engagera oss i annonsens 

meningsbyggnad samt intressera konsumenterna för de visuella och lingvistiska tecknen. 

Vissa av dessa tecken är enkla för konsumenter att upptäcka, medan andra endast uppfattas 

undermedvetet och blir tydliga först då en analys av reklamen sker (Bignell, 2002). 

 

Reklamen ger meningar till dess produkter och tjänster vilket i sin tur även ger mening till 

dess konsumenter och till samhället. Således kan en marknadsförd produkt eller tjänst ha olika 

sociala och kulturella betydelser beroende på de olika mytiska koncept som den tillhör. Den 

semiotisk analysen som undersöker tecken och koder i reklam används ofta även för att 

kritisera dessa mytiska strukturer som reklam använder sig av för att kommunicera olika 

betydelser, meningar och ideologier 

 

5.2.5. Kontext 

Förståelsen för en text på ett djupare plan kräver en medförståelse för den större helhet i 

vilken texten återfinns. Detta för att textens sociala sammanhang reflekteras i texten och  

en analys bör därför ske med det sociala och historiska sammanhanget i åtanke (Gripsrud, 

2011). Med hänsyn till detta blir även textens diskurstyp samt medium relevanta sammanhang 

att reflektera kring. Reklam är en argumenterande diskurstyp vars syfte är att övertyga 

konsumenten och till exempel ändra ett beteende. Ett kännetecken för denna typ av texter är 

att de fastställer logiska anknytningar mellan innehållselementen. Det medium i vilket texten 

distribueras ingår även i dess sammanhang. Beroende på medium kan textens budskap bäras 

fram av olika diskursinnehåll. I den valda reklamfilmen finns exempelvis innehåll i form av 



19 
 

rörliga bilder, musik, tal och skriven text. Detta mediespecifika förhållande kan påverka de 

betydelser som en text har möjlighet att bära med sig (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). 

 

5.3. Representation av sociala aktörer 

Machin (2007) talar om ‘representation of social actors in the image’, ett semiotiskt 

tillvägagångssätt för att analysera de sociala aktörerna utifrån till exempel “positioning the 

viewer as regards to the participant in the image, how we are encouraged to relate to them and 

how we are encouraged to assess them" (Machin, 2007, s. 109). En reklambild eller film har 

ofta gått igenom en lång process av förändringar, allt som innefattas i reklamen har valts ut 

med ett specifikt syfte. Detta gäller även de personer som inkluderas i reklamen, de ska 

kommunicera vissa attityder genom till exempel sitt agerande. Även vilka vinklar och vilket 

avstånd åskådaren interagerar med dem influerar vilket budskap de kommunicerar och hur 

åskådare relaterar till dem (Machin, 2007). På grund av detta blir det av stor vikt att analysera 

de sociala aktörerna för att kunna förstå innehållet och budskapet i reklamfilmen. 

 

Det finns tre kategorier beskrivna av Machin (2007) som är av betydelse att utgå från i 

analysen av de sociala aktörerna varav den första är hur åskådaren riktas in med den sociala 

aktörens upplevelser där begreppen blick, samspelets vinkel och närhet ingår. Blick innebär 

vart aktören tittar. Är blicken riktad rakt mot kameran skapar det en symbolisk kontakt till 

åskådaren, men tittar aktören bort eller utanför kameran saknas möjligheten till kontakt. 

Samspelets vinkel är den som existerar mellan aktören och åskådaren. En horisontell vinkel 

som ses rakt på skapar en konfrontation eller konflikt, medan en vinkel från sidan är mer 

frånvarande. En vertikal vinkel indikerar ett perspektiv över eller underifrån där över ger en 

form av maktposition medan vinkel underifrån är det motsatta. Distansen mellan aktören och 

åskådaren kan genom en kort distans visa på intimitet där aktörerna blir individer med känslor 

och uttryck. Långa distanser visar på det motsatta. För det andra analyseras vad det är för typ 

av sociala aktörer, det vill säga huruvida de framställs som till exempel individer eller 

gruppmedlemmar. Att titta på hur de kategoriseras är också av stor vikt, till exempel om det 

finns någon gemensam kulturell nämnare mellan dem. Huruvida de sociala aktörerna hör ihop 

eller inte och hur de framställs är av vikt då detta påverkar deras förmåga att bära bildens 

budskap. Slutligen är det viktigt att se till vad de sociala aktörerna faktiskt gör. Detta görs för 

att kunna belysa mindre tydliga budskap kring deras inverkan. Vad aktörerna gör och hur det 
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utförs har makten att rikta budskapet kring dem och vilken mening de konnoterar. Till 

exempel kan soldater porträtteras när de hjälper civila eller träffar familjemedlemmar då detta 

humaniserar dem och minimerar de negativa konnotationerna deras yrke kan bära med sig. 

Genom att välja speciella delar i en framställning av hur en viss aktör agerar kan man styra 

hur åskådaren betraktar den sociala aktören (Machin, 2007).   

 

5.4. Retorik 

Retorik definieras som studier av de “former och kommunikation som är mer utpräglat och 

uppenbart retoriska: offentlig kommunikation som syftar till att förmedla ett visst material 

och/eller en viss synpunkt så övertygande som möjligt” (Gripsrud, 2011, s.202). Bland annat 

reklam är en sådan typ av kommunikation; ett medvetet försök att med hjälp av väl valda 

verktyg försöka övertyga publiken. Valet av dessa verktyg är beroende av den information 

eller den frågan som ska diskuteras. Detta har sin grund i retorikens pragmatiska inriktning 

där den retoriska kommunikationen alltid sker i ett specifikt syfte för en specifik publik 

(Gripsrud, 2011).  

 

Inom retoriken benämns tre klassiska verktyg som talaren har till hands för att skapa ett 

effektivt tal: ethos, pathos och logos. Ethos är övertalning med hjälp av det intryck som 

talaren förmedlar t.ex. är talaren trovärdig och hederlig? I reklam kan detta visa sig i att 

fotbollsproffs rekommenderar produkter. Pathos övertygelse genom känslor och då i 

synnerhet starka känslor som glädje och vrede. Medlidande är till exempel en känsla som ofta 

anspelas på inom reklam. Slutligen är logos övertalning genom förnuft och intellektualitet. Ett 

exempel är att reklam inkluderar statistik eller fakta. Användningen av verktygen påverkar 

uppfattningen av språket och deras förekomst kan hävdas vara nödvändig för den effektiva 

kommunikationen. Verktygen blir ofrånkomliga delar och villkor för människans moderna 

kommunikation (Gripsrud, 2011). 

 

5.4.1. Visuell retorik 

Kjeldsen (2006) talar om retoriska troper och dess betydelse i inte bara verbalt språk utan 

även andra uttrycksformer som till exempel visuella. I vårt samhälle finns det många bilder 

som uttrycker mening via så kallade troper; verktyg för utsmyckning. Flera forskare har 

använt retorikens figur- och troplära i försök att avslöja till exempel reklams visuella retorik. 
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Även Barthes intresserade sig för troper inom visuell retorik, han menade att det existerar 

vissa generella retoriska operationer som fungerar oavsett vilken uttrycksform det handlar om. 

Vare sig det rör sig om litteratur eller bilder kan gömda operationer upptäckas och 

klassificeras med hjälp av retorisk figurlära. Utifrån detta behandlar reklamens troper inte 

endast verbaltexter utan även bilder och det finns flera visuella paralleller till retorikens 

figurer och troper. Studier som bedrivits utifrån detta har bland annat kommit till slutsatser så 

som att visuell retorik är ett raffinerat men effektivt redskap för att skapa affirmativa attityder 

gentemot annonser. Detta blir möjligt genom att visuella troper gör att betraktaren fördjupar 

sig mer i reklamen och ger den en högre grad av nöje (Kjeldsen, 2006). Utifrån detta blir 

troper inom visuell retorik ett väsentligt analysverktyg när man söker efter gömda operationer 

i visuella uttryck så som reklamfilmer.  

 

Visuellt retoriska verktyg benämns som retoriska innehållsfigurer eller troper. 

Dessa fyller ut språket och gör texten intressant och spännande genom att förskjuta ordens 

betydelse. Analyser av reklam drar särskild nytta av eluctio som ingår i den retoriska 

traditionen ornatus och behandlar talets utsmyckning. Denna utsmyckning var framförallt till 

nytta för att bidra med 'nöje' till talet, för publikens skull. Detta gjordes genom att införliva 

vackra eller överraskande formuleringar i talet. Dessa syftade till att vässa publikens 

uppmärksamhet och intresse genom dels den variation och dels den underhållning som de 

bidrog med (Gripsrud, 2011). I eluctio ingår de tre centrala figurerna metafor, metonymi och 

synekdoke. Metafor innebär en jämförelse mellan fenomen, där betydelser från ett ting kan 

föras över till ett annat med vilken den delar en likhet. Metonymi skapas genom närhet; att ett 

ting ses höra ihop med ett annat ting och dessa ingår i bildens helhet. Metonymi är således 

ingen jämförelse men tillåter till exempel att något abstrakt kan stå för något konkret. 

Avslutningsvis innebär synekdoke att en mindre del representerar den större helheten, eller 

tvärtom (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).  

 

5.5. Myten om hjältesoldaten 

Enligt Schlenker et al. (2008) definieras en hjälte historiskt utifrån bedrifter, nobla 

personlighetsdrag, mod och styrka. Karaktärsdrag som människor i modern tid associerar med 

hjältar är lite annorlunda och inkluderar bland annat att hålla huvudet kallt i kriser, inte ge upp 

förrän man når sitt mål, att alltid göra det rätta och att förändra samhället till det bättre. Vad 

dessa två hjältar har gemensamt är att båda karakteriseras utifrån ideal vilka framställs som 
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eftersträvansvärda, vare sig det handlar om mod och styrka eller förmågan att förbättra 

samhället vi lever. Davie (2011) argumenterar liknande i sin avhandling som behandlar 

soldaters framställning i krigsfilmer, han påstår att hjältar är representanter för det man bör 

eftersträva i samhället och att hjältar skapas för att förbättra det samhälle de lever i. 

 

Den traditionella definitionen av hjälten bidrog till utveckling kring myten om hjältesoldaten. 

Till exempel så deltar soldater i krig där det finns flertalet möjligheter att uträtta hjälteaktiga 

dåd och att således förverkliga många av de egenskaper som associeras med hjälten. Detta 

speglas i myten kring hjältesoldaten som alltid förväntas strida för rättvisan samt utföra sin 

plikt i rättvisans namn och tjäna sitt land. Många av de historiska karaktärsdragen hos en 

hjälte har applicerats på dagens soldater och på så vis har myten kring hjältesoldaten byggts 

upp (Davie, 2011).  

 

Heroes come in different sizes at different stages in a nation's development. When a 

nation is admittedly young and naive, heroes stand ten feet tall. But when people are 

more advanced, more sophisticated, more cynical, they like their heroes more of their 

own size – at times even the dwarf of non-heroism (Browne, 1983, s. 97). 

 

I takt med samhällets framsteg inom vetenskap och teknologi har behovet för de klassiska 

hjältarna dock minskat och idag existerar istället mer mänskliga hjältar som har fler brister 

och upplevs som en av folket. De representerar fortfarande ideal att eftersträva men som ska 

vara uppnåeliga, dagens hjältesoldater ska vara relaterbara men samtidigt representera något 

att sträva mot (Davie, 2011).  

 

För att få en klarare bild av hjältesoldatens myt och dess teorigrundande roll i denna uppsats 

följer här en förklaring av termen uttryckt av Frisk (2017) “a great man who shaped himself in 

the world's history; defied challenges and oppression to satisfy personal needs and served, 

protected or restored society” (Frisk, 2017, s. 178).  Frisk (2017) nämner även hjältediskurser 

i samhället vars funktion bland annat suddar ut krigets verklighet, skapar social 

sammanhållning och normaliserar militärt våld. Utifrån detta kommer denna uppsats se på 

myten hjältesoldaten utifrån samtliga punkter som tagits upp i detta stycke, dess bakgrund i 

hjältemyter, övergången till modern soldat samt övriga diskurser som associeras med myten 

som omger den porträtterade hjältesoldaten.  
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6. Metod 

Här presenteras uppsatsens material samt metod. En övergripande beskrivning av metoden 

följs av tillvägagångssättet så som det utförs i uppsatsen. I detta ingår även det formulerade 

analysschemat som enkelt beskriver hur analysen utförs. Även studiens tillförlitlighet samt 

metodkritik diskuteras.  

 

6.1. Material & urval 

Intresset av att välja ett analysobjekt ur kampanjen ”Gör donken” kommer ur dess behandling 

av en myt i samband med ett samhällsfenomen. Utifrån uppsatsens forskningsintresse kring 

myter i en samhällelig kontext är ”Fler borde göra donken” ett tydligt exempel på hur en 

företeelse från samhället influerar reklam och bidrar till dess utformning. Reklamfilmen ter 

sig banalisera återinförandet av värnplikten trots dess historiskt viktiga funktion som även 

påpekas på kampanjhemsidan (McDonalds, 2017). Att jämföra arbetet inom värnplikten med 

arbete på en snabbmatskedja kan ses trivialisera värnplikten, trots att reklamfilmen även drar 

nytta av de positiva konnotationer den medför och applicerar dem på sitt egna varumärke. 

 

En utav kampanjens fyra reklamfilmer har valts ut med titeln “Fler borde göra donken”. Den 

är hämtad från McDonalds Sveriges youtubekanal och är publicerad den 22 maj 2017 

(McDonald’s Sverige, 2017). Reklamfilmen är en minut lång och följer en narrativ struktur. 

Det strategiska urvalet baseras på tankar kring teoretisk mättnad. Valet grundas i att 

reklamfilmen är längre samt att den är publicerad först av de fyra reklamfilmerna. Vidare då 

samtliga reklamfilmer ingår i samma reklamkampanj är de skapade i samma grundsyfte och 

deras budskap skiljer sig inte märkbart. De övriga reklamfilmerna skiljer sig i faktisk 

utformning samt presentation men till detta hör återigen att de försöker övertyga konsumenten 

om samma sak med liknande medel. På grund av detta tillför förmodligen inte en analys av 

fler reklamfilmer ytterligare insikter då de endast kompletterar den valda reklamfilmens 

budskap. I detta resonemang nås tankarna kring teoretisk mättnad då det förmodligen inte 

uppnås några högre insikter i att analysera fler reklamfilmer inom kampanjen, den 

information som kan utvinnas ur den valda filmen kommer förmodligen att återfinnas i de 

kortare reklamfilmerna. En reklamfilm valdes till fördel framför en affisch som analysobjekt 

då det i filmen ingår så väl rörliga bilder, som ljud, dialog och text. Detta gav ytterligare 

element att analysera som ansågs värdefulla, till skillnad från de som ingår i en affisch.  
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6.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Analysen kommer att utföras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som grundas i 

beskrivna semiotiska och retoriska metodbegrepp. En kvalitativ metod ämnar undersöka 

meningar och innebörder snarare än statistiskt verifierbara sanningar som inom kvantitativa 

metoder. Därför är kvalitativ metod relevant för uppsatsens analys då den främst undersöker 

reklamfilmens innehåll och underliggande konnoterade budskap. Vidare är tolkningens roll i 

kvalitativ forskning att bidra till en övergripande förståelse av ett fenomen samt att forskare 

kan tillföra till den redan existerande forskningen inom området (Alvehus, 2013). Sett till 

intresset för såväl bild- som textelement i reklamfilmen kommer den kvalitativa 

innehållsanalysen att göras utifrån både ett semiotiskt och retoriskt perspektiv. Detta för att en 

kombination av dessa två perspektiv är relevant när det kommer till att granska reklam då den 

ofta innefattar båda (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004).  

 

6.3. Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa innehållsanalysen utförs utifrån semiotiska och retoriska begrepp, detta med 

hjälp utav semiotikens denotativa och konnotativa nivåer med teckenanalys av ikon, symbol 

och index. Till semiotiken hör även Machins (2007) teori om representationen av sociala 

aktörer. Den retoriska analysen utförs med begreppen ethos, pathos och logos samt metafor, 

metonymi och synekdoke. Analys- och resultatredovisningen delas in i teman för att 

underlätta förståelsen, dessa teman är: visuella tecken, framställningen av sociala aktörer, 

auditiva tecken, språkliga tecken och eluctio. Tematisering är inspirerad av en analys utförd i 

Metodbok i medievetenskap (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). I temana ingår de 

kategorier som är av värde att granska för att finna de olika formerna av tecken. I visuella 

tecken ingår därför kameraarbete, klippning och ljussättning. Framställningen av de sociala 

aktörerna består av kategorierna hur mottagarna riktas in med de sociala aktörernas 

upplevelser, typer av deltagare och vad de sociala aktörerna gör. Auditiva tecken består av 

bakgrundsmusik, ljudeffekter och berättarröst. I språkliga tecken ingår de skrivna 

språkelementen och slutligen i eluctio ingår metafor, metonymi och synekdoke. Se 

analysschema för tydlig bild av hur analysen byggts upp. 

 

Analysen sker löpande i takt med redovisningen av resultaten, detta då en dekonstruerad 
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analystyp kan göra det svårt att skilja på empiri och analys (Nylén, 2005). Att endast 

presentera empirin för sig fyller ingen större funktion och därför utförs en analys av empirin 

samtidigt. Efter det kommer resultaten att diskuteras i ett avslutande diskussionsavsnitt.  

6.4. Analysschema 

Här presenteras det konstruerade analysschemat som används till analysen av materialet. 

Schemat är strukturerat enligt frågor i fem olika teman. Detta framgår enligt två tabeller, 

uppdelade enligt semiotiska tecken respektive retoriska medel. Som mest ställs tre frågor till 

varje tema dock består vissa teman av endast en eller två frågor.  

Semiotiska tecken 

Teman Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Visuella tecken Vilka tecken denoteras 

och konnoteras i 

kameraarbetet inklusive 

vinklar, rörelser och 

hastighet? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i 

klippningen? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i 

ljussättningen? 

Sociala aktörer Vilka tecken denoteras 

och konnoteras i hur 

åskådaren riktas in med 

den sociala aktörens 

upplevelser? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i de 

representerade 

typerna av sociala 

aktörer? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i vad 

de sociala 

aktörerna gör? 

Auditiva tecken Vilka tecken denoteras 

och konnoteras i 

bakgrundsmusiken? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i 

ljudeffekterna? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i 

berättarrösten? 

Språkliga tecken Vilka tecken denoteras 

och konnoteras i 

användning av 

logotypen? 

Vilka tecken 

denoteras och 

konnoteras i den 

skrivna texten? 
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Retoriska medel 

Teman Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Visuella tecken Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

kameraarbetet, 

klippning och 

ljussättningen? 

Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

framställningen av de 

sociala aktörerna? 

 

Auditiva tecken Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

bakgrundsmusiken? 

Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

ljudeffekterna? 

Hur återfinns 

ethos, pathos och 

logos i 

berättarrösten? 

Språkliga tecken Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

logotypen? 

Hur återfinns ethos, 

pathos och logos i 

den skrivna texten? 

 

Eluctio Hur återfinns metafor, 

metonymi och 

synekdoke i reklamen? 

  

 
 

6.5. Studiens tillförlitlighet 

Validitet gäller giltighet och framförallt hur relevant empiri och analys är gentemot 

uppsatsens problemformulering. Reliabilitet behandlar tillförlitlighet berörande kvaliteten i 

insamlingen samt analysen av empiri (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Med 

hänsyn till uppsatsens empiri och urval upplevdes akademisk mättnad med valet av endast en 

reklamfilm. Den valda reklamfilmen är längre än övriga reklamfilmer i kampanjen vilket ger 

mer innehåll att analysera. Övriga reklamfilmer har ett mer begränsat narrativ som framställer 

en specifik situation, jämförelsevis med den valda reklamfilmen som har en utökad narrativ 

struktur där en resa berättas. Valet av en kvalitativ innehållsanalys öppnar upp för djupare 

analys.  
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Vidare menar Østbye et al. (2004) att kvalitativa analyser möjligen kan föra forskare närmare 

den teoretiska kärnan i valda analysobjekt vilket möjliggör hög definitionsmässig validitet till 

skillnad mot kvantitativa analyser som istället öppnar upp för hög reliabilitet. Vilket är ännu 

en anledning för varför ett kvalitativt förhållningssätt är användbart för denna studie.  

För stort material att applicera en kvalitativ analys på tillför ingenting utan tar snarare bort 

från möjligheten att nå en djupare förståelse av valt material. Detta då en kvalitativ analys 

anammar en mycket detaljerad läsning utav valt material vilket gör att materialets omfång 

måste anpassas och ett större informationsspann blir orimligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012). Dock reflekteras att det endast är en reklamfilm från en större kampanj 

som analyseras, vilket möjligtvis kan leda till viss begränsad syn av kampanjen som en helhet 

då endast budskapet från en film får komma fram. Det är möjligt att det övergripande 

kampanjbudskapet inte kommer fram i sin helhet i denna analys då allt innehåll i kampanjen 

inte analyseras.  

 

Den valda metoden, kvalitativ textanalys, möjliggör en analys av avgränsad empiri som kan 

bidra med stor detaljrikedom och en djupgående reflektion. Detta grundas i att kvalitativa 

metoder, och specifikt de som är inriktade på text och innehåll, kräver noggrann läsning samt 

analys av materialet då de eftersökta meningarna antas ligga dolda under ytan (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Syftet med analysen är att undersöka innehållet för 

att synliggöra myter som kanske inte är tydliga från första början. Metoden lämpar sig därför 

väl då den ger möjlighet till en analys av de ytliga så väl som de djupare betydelserna. 

Inkluderandet av semiotik samt retorik bidrar till att synliggöra dessa betydelser genom att 

belysa de specifika verktyg som använts för att bygga upp myten. Utifrån detta är den valda 

metoden väl lämpad till uppsatsens analytiska ansats då den ämnar undersöka djupare innehåll 

och underliggande budskap. 

 

Definitionsmässig validitet behandlar hur pass bra valda teoretiska begrepp fångas in i 

analysen av empirin. Det behandlar hur väl valda begrepp lyckas utföra de uppgifter de var 

tänkta för (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Med utgångspunkt i denna typ av 

validitet anses det valda analysobjektet och metoden ha utfört analysen samt diskussionen i 

likhet med syfte och problemformulering. De valda teorierna har använts så som de var 

tänkta, de var väl applicerbara på studieobjektet och möjliggjorde för en djupare analys. 

Teoribegreppen vägledde analysens struktur och vidare utformningen av resultatdiskussionen 

med relevanta teman. Beaktansvärt är dock att ett selektivt val av verktyg och begrepp skedde 
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då tiden var begränsad för denna studie. I en mer omfattande studie kan fler analysverktyg ur 

teorierna appliceras för ännu djupare analysmöjligheter. De analysverktyg som vidare visade 

sig vara minst applicerbara var symbol, index och ikon. Dessa visade sig något problematiska 

att inkorporera och identifiera i analysen. Det var även dessa analysverktyg som gav minst 

talande resultat ur empirin. I en uppföljningsstudie bör dessa verktyg omvärderas och 

möjligtvis bytas ut.  

 

Utöver detta har studiens utgångspunkt och syfte följts och motsvarar därmed de initiala 

förväntningarna på uppsatsen. Appliceringen av tillvägagångssättet på andra studier finns i 

möjligheterna till variation av teorierna och metoden för att till exempel utöka eller begränsa 

analysen med olika begrepp och ingångar. Detta medför möjlighet till anpassning för det 

specifika syftet och vad det ämnar åstadkomma. Dock är uppsatsen fokuserad på myter och 

dess relation till reklam, vilket gör att anpassningar av teoretiskt ramverk har gjorts för att 

kunna undersöka det valda fenomenet.  Med hänsyn till den forskningslucka studien ämnar 

fylla som berör myters förankring till den övergripande samhälleliga kontexten, ingår i 

uppsatsen en djupgående diskussion. Denna centreras kring McDonalds samhälleliga roll samt 

myten kring hjältesoldatens förankring till både McDonalds roll samt den övergripande 

kontexten. Detta ger en grund till uppsatsens slutgiltiga diskussion som i sin tur bidrar med 

djupare kunskap kring problematiken funnen i forskningsluckan. På så sätt understödjer 

uppsatsen forskning kring myter med information utöver den traditionellt identifierade 

forskningen, som funnits fokusera på myters påverkan och deras existens inom reklam.  

 
 

6.6. Metod- & teorikritik 

Kritik riktad mot semiotiken som metod berör ofta att mottagarna av reklamen kan avkoda 

meddelandet annorlunda än hur det var tänkt från sändaren. Det går att uttala sig utifrån det 

egna perspektivet och känna till källans ursprungliga meddelande men semiotiken kan inte 

svara för hur åskådarna faktiskt tolkar reklamen. Detta kommer både ur tecknens tvetydiga 

natur samt att tolkningen av en situation utgår från förkunskaper och kulturella konventioner 

(Bignell, 2002). En medvetenhet om kritiken återfinns i uppsatsen och analys kring 

mottagarens tolkning sker inte då detta skulle kräva en mottagaranpassad studie. Intresset 

finns istället i att avkoda reklamen för att finna den djupare konnoterade meningen och 

diskutera dess förankring i kringliggande samhällskontext. 
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För att se till retoriken, är det ett tillvägagångssätt som ursprungligen var menat att analysera 

endast text och språk. Detta gör att retorik behöver anpassas för att kunna appliceras på andra 

former av innehåll så som reklam vilket ofta kombinerar bilder och text. Detta har delvis skett 

genom utformandet av den visuella retoriken. Dock gör detta att klassiska begrepp inom 

retoriken och dess tillvägagångssätt inte alltid är applicerbara på kommunikationsprocesser 

som centreras runt bilder (Mral, 2008). Analysen utgår från en medvetenhet kring detta, och 

de retoriska begreppen har tagits fram med hänsyn till deras relevans i materialet.  
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7. Analys- & resultatredovisning 

Här utförs en analys av reklamfilmen enligt presenterade teman. Först utförs den semiotiska 

analysen som följs av den retoriska analysen.  

 

7.1. Semiotik 

I den semiotiska resultatredovisningen analyseras reklamfilmens tecken utifrån både denotativ 

samt konnotativ nivå. Kapitlet är tematiskt utefter betydelseelement återfunna i reklamfilmen 

för att underlätta läsningen. Temana är visuella tecken, auditiva tecken och språkliga tecken, 

där eluctio även inkluderas i den retoriska analysen. Inom dessa teman ingår de kategorier 

som är av värde att granska för att finna de olika formerna av tecken. I visuella tecken ingår 

därför kameraarbete, klippning och ljussättning. Auditiva tecken består av bakgrundsmusik, 

ljudeffekter och berättarröst, i språkliga tecken ingår de skrivna språkelementen och slutligen 

i eluctio ingår metafor, metonymi och synekdoke. Utöver dessa teman analyseras de sociala 

aktörerna utifrån Machins (2007) teori och tillvägagångssätt i utförandet av en semiotisk 

analys. 

 

7.1.1. Visuella tecken 

Inledningsvis återfinns tecken i kameraarbetet. De denotativa tecken som uppträder i 

kamerans rörelser är dels framåtrörelsen som är gemensam för ett flertal scener till exempel i 

scen 1 där landskapet sakta rullar framåt. Framåtrörelsen konnoterar här känslor av färd, 

framåtanda, en ljusare framtid, åstadkommande och resa mot ett mål. Tecknet kan visa en 

allmän framåtrörelse dels i filmens narrativ men kan även ses som en symbol för 

ungdomarnas livsresa; att arbetet för dem framåt. Vidare är kameran rörlig och följsam i 

scenerna vilket tar publiken med in i situationen, en uppfattning av tillhörighet konnoteras. 

Detta är tydligt i scen 13 där kameraarbetet är rörligt med utmärkande snabba rörelser som 

även belyses med hjälp av den snabba klippningen. Detta framhäver konnotationen av stress 

och angelägenhet.  

 

Tecken som återfinns i klippningen är det gradvis ökande ‘tempot’ under filmens gång. 

Klippningens tempo ökar närmare den avslutande scenen. I synnerhet från slutet av scen åtta, 

då ett tåg åker förbi, upplevs filmen växla till ett allt snabbare tempo. I scen 12 framställs en 
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del av scenen i slowmotion. Att scenen övergår i slowmotion skapar en kontrast mot tidigare 

scener. En känsla av allvar och en föraning att något ska ske konnoteras.  

 

Vidare analyseras användningen av ljussättning i reklamfilmen. Ljussättningen ter sig naturlig 

genom samtliga sekvenser gentemot scenens kontext, till exempel i restaurangen är det belyst 

med lysrör och utomhus är det solljus. Detta ger en känsla av naturlighet och uppfattning av 

scenen som okonstlad. Vad som blir ett centralt tecken är den ständiga rörelsen mot ljuset 

både i kamerans rörelser och successivt genom hela filmen. Till exempel är scen 2 betydligt 

mörkare i ljus jämfört med scen 4; det sker en gradvis ‘uppljusning’ under filmens gång som 

visar på hur morgonen gryr. Färden mot gryningen konnoterar en symbol för det 

konventionella uttrycket ‘ljuset i slutet av tunneln’. Ungdomarna är på väg mot något bättre. 

Färgmässigt innehåller filmen till stor utsträckning dova och naturnära färger. Det är inget 

färgelement som sticker ut eller som skapar stark kontrast. I scen 12 framträder dock färgerna 

skarpare och klarare i det väl upplysta rummet. Färgernas hantering kan liknas vid 

ljussättningens hantering där det är mörkare i de tidigare scenerna i jämförelse med de senare 

scenerna.  

 

7.1.2. Sociala aktörer 

Ytterligare centrala visuella tecken i filmen återfinns i vad som faktiskt utspelas. Främst 

karaktärerna eller de ‘sociala aktörerna’, deras handlingar och hur de framställs. Till en början 

presenteras kategorin hur åskådaren riktas in med den sociala aktörens upplevelser, där 

begreppen blick, samspelets vinkel och närhet ingår. Tecken som återfinns i de sociala 

aktörernas blick ses i huruvida de ser in i kameran eller inte. Upp till scen 11 är det ingen av 

de framställda ungdomarna som ser in i kameran eller möter ‘åskådarens’ blick. Detta 

konnoterar att det inte finns ett direkt förhållande mellan ungdomarna och åskådaren och 

därför ställs det heller inget krav på åskådaren att interagera med budskapet som framställs i 

reklamfilmen. I scen 11 skapas dock en kontrast mot tidigare scener där en närbild används 

under sekvensen med ungdomarna där de tittar rakt in i kameran. Detta konnoterar ett 

maktförhållande då ungdomarna plötsligt tar sig rätten eller ‘makten’ att rikta sig direkt till 

åskådaren.  

 

För att se till åskådaren och dess vinkel av interaktion betraktas ungdomarna i jämnhöjd i 

merparten av filmen; kameran befinner sig i samma höjd som dem, åskådaren befinner sig 
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därför varken över eller under. Konnotativt ses detta som tecken för jämlikhet och 

likvärdighet med åskådarna. Ytterligare tecken ses i hur ungdomarna är positionerade 

gentemot åskådaren. Till exempel i scen 12 befinner sig kameran bakom ungdomarna. Det 

upplevs som att åskådaren befinner sig tillsammans med ungdomarna och som en del i 

gruppen. I scenen går ungdomarna tillsammans genom korridoren och framställningen kan 

konnotativt liknas vid en marsch där de i samlad trupp går mot målet.  

 

Slutligen återfinns tecken i den distans som åskådaren betraktar scenen från. Reklamfilmen 

utnyttjar olika distanser, dock förekommer närbilder mer frekvent än helbilder. Under 

merparten av reklamfilmen är det främst halvbilder som syns där avståndet till aktören 

bedöms som medel. I scen 10 så väl som 11 utnyttjas dock närbilder där distansen blir kortare. 

Förhållandet mellan aktören och åskådaren blir således mer intimt samt att aktörerna 

personifieras ytterligare och framställs som kännande och tänkande människor. Detta då deras 

ansiktsuttryck blir tydligare. Vidare konnoterar detta en känsla av tillhörighet och gemenskap 

med ungdomarna som blir tydlig först när det kortare avståndet upplevs. När aktörerna 

befinner sig på längre avstånd konnoteras istället en känsla av anonymitet och avskildhet. 

 

7.1.3. Typer av deltagare 

Ytterligare en kategori är vilken typ av deltagare som framställs, är det individer eller 

gruppmedlemmar? Vad som är tydligt i denna reklamfilm är att till en början porträtteras 

samtliga deltagare som individer, alla har sin egen resa och ingen interaktion med andra 

aktörer äger rum. Det som sedan sker är att när de kommer fram till restaurangen bildar de en 

grupp där de alla delar samma uniform och marscherar tillsammans. Samtliga aktörer har gått 

från individer till att tillhöra en grupp. Detta konnoterar att ungdomarna är starkare 

tillsammans då de nu färdas mot den slutgiltiga kampen i filmen vilket sker i arbetet i 

restaurangköket. Vidare är det intressant att titta på kategoriseringen av aktörerna ur en 

kulturell synvinkel. Samtliga ungdomar har liknande kläder, typiska kulturellt accepterade 

ungdomsutstyrslar vilken en medpart av medlemmar i en svensk kulturell kontext kan relatera 

till. Vad detta även gör, utöver att skapa kulturell igenkänning hos åskådaren, är att det kan 

skapa en samhörighet mellan aktörerna redan innan de går från individer till en grupp. 

Klädvalen speglar en gruppering redan i det inledande stadiet av filmen vilket skapar en 

känsla av samhörighet och att de sedan skapar en grupp kan anses som mindre 

uppseendeväckande då aktörerna redan hör ihop.  Genom reklamfilmens narrativ skapas ett 
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fokus på uppdelningen av de sociala aktörerna där de verkar antingen som individer eller som 

en grupp. Dessa är dock två aspekter som inte har en tydlig förankring i myten om 

hjältesoldaten. Det uttalas inte direkt om huruvida hjältesoldaten är en individ eller en 

gruppmedlem och indelningen får därför inte ett centralt fokus. I reklamfilmen framställs 

dock ett stort fokus på detta och då särskilt genom förändring när ungdomarna bildar en 

grupp. Som grupp arbetar de tillsammans och kan även tolkas som starkare och gladare vilket 

skiljer från hur de framställs som individer.   

   

7.1.4. Inverkan & handling 

Avslutningsvis inkluderas de sociala aktörernas inverkan och handling. Överlag ses 

ungdomarna agera av egen kraft; de framställs på egen hand ta sig till arbetet. Konnotativt är 

det ett tecken på framåtanda. Till exempel är det gemensamt för dem alla att de genom största 

delen av reklamfilmen är på resande fot. Vissa går, andra cyklar, åker buss eller tåg, många 

olika färdmedel visas och resan blir central. Själva resan besitter även konnotationer i sig. Till 

exempel konnoteras en färd mot vuxenlivet för ungdomarna. I en vidgad kontext en resa mot 

en ljusare framtid för samhället, men det kan även handla om en inbördes resa. Aktörerna har 

ett hinder att överkomma vid slutet av färden, de själva växer utav utmaningen. Då reklamen i 

grund och botten talar om samhällsförbättring, konnoteras att genom slutförandet av 

‘uppdraget’ bygger ungdomarna upp eftersträvsamma ideal som i sin tur kan ha en 

samhällsförbättrande effekt.  

 

Specifika handlingar av de sociala aktörerna återfinns till exempel i scen 2,3 och 5 där 

ungdomarna visas när de på olika sätt gör sig redo för att gå hemifrån. En packar väskan och 

en annan tar på sig jackan. Detta ses som ett tecken på deras rustning inför dagen där de gör 

sig redo för att ge sig av från hemmet. Denna rustning sker även i scen 10 där arbetskläderna 

metodiskt och högtidligt tas på, konnotativt blir arbetskläderna ett tecken för uniformen. 

Vidare i scen 12 ses ungdomarna samlade då de går genom korridoren. Detta kan ses som ett 

tecken på en ‘marsch’ där de i samlad trupp går mot målet. En marsch sker ofta på vägen till 

en strid, vilket då sker i restaurangköket. Konnotativt kan därför följande scen 13 ses som 

striden där aktörerna kämpar för att klara av uppgifterna som ligger framför dem. Scen 13 

skapar även en intressant kontrast mot övriga scener i reklamfilmen. I restaurangköket 

interagerar ungdomarna med varandra; de pratar med varandra, ler och använder kroppsspråk 

så som nickningar och leenden. I tidigare scener framställs ungdomarna med neutrala och 
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snudd på allvarliga ansiktsuttryck. Detta är ytterligare tecken på den samhörighet och 

gruppering som bildas i restaurangköket som diskuterats tidigare.  

 

7.1.5. Auditiva tecken 

Filmens ljud består av bakgrundsmusik, ljudeffekter och berättarröst. Den tydliga 

bakgrundsmusiken är en pianomelodi som kan beskrivas som lugn och melodisk men med ett 

melankoliskt inslag. Dock bidrar några ljusare toner med en hoppfullare känsla genom 

filmens gång. I scen 14 är pianomelodin något förändrad mot tidigare scener, då den hörs i en 

ljusare tonart och i ett något snabbare tempo. Förändringen i musiken konnoterar att den 

narrativa starten i reklamfilmen är betydligt mer neutral och harmonisk. Känslan är dov och 

lugn och blir ett symboliskt tecken för “lugnet före stormen”. Den tydliga kontrasten till 

musiken i avslutande scen 14 indikerar istället en ljusare samt gladare uppfattning. Detta 

konnoterar en känsla av hopp och genomförande; stormen har dragit förbi. I scen 12 finns en 

total avsaknad av bakgrundsmusik under slowmotion sekvensen vilket konnoterar allvar och 

bygger ansamlade inför den annalkande stormen. Scenen illustreras istället med ett successivt 

stigande brusljud samt dova ljud av fotsteg, detta förstärker känslan av stundens vikt och 

allvar. När scen 13 utspelas finns ingen melodi i bakgrunden utan ljuden är endast realistiska 

och verklighetsförankrade. Det är specifikt ljudeffekter som används så som fritöser och 

timers samt aktörernas röster. Denna scen konnoterar en stark verklighetsförankring då det är 

‘naturliga’ ljud som hörs. Den berättarröst som hörs i valda scener fram till scen 12, är en 

vuxen manlig röst som pratar sakligt och tydligt i ett lugnt tempo. Den manliga rösten 

konnoterar ett lugn men även en känsla av undervisning eller förmaning.  

 

7.1.6. Språkliga tecken 

De språkliga tecken som återfinns framträder i den avslutande delen av filmen. Det är dels 

McDonalds logga som vi ser först i scen 12, på ungdomarnas arbetskläder. Den är i gult och 

står tydligt ut mot de svarta förklädena och kepsarna. Det är först när loggan framträder som 

åskådaren får en tydlig uppfattning om filmens rätta kontext och avsändare således kan 

åskådarens uppfattning förändras. Ytterligare en kontext introduceras därmed i slutet och 

tillför ytterligare mening till reklamfilmen.  
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I scen 14 ses först orden “Fler borde göra donken” i gul färg. Texten följs av McDonalds 

logga och under den texten “gördonken.se” i vitt. Med dessa ord skapas en förankring då de 

tillför ytterligare mening till bilden eller filmen överlag. Utan texten “Fler borde göra donken” 

skulle reklamfilmens övergripande budskap inte vara lika tydligt, utan lämnats betydligt mer 

till den individuella åskådarens tolkning. Vidare fungerar loggor som symboler och medför 

samhälleliga överenskomna konnotationer. Det budskap McDonalds presenterar i 

reklamfilmen tillför ytterligare konnotationer till loggan, till exempel ungdomsarbetsgivare, 

samhällsförbättring och framtidstro. 

 

7.2. Retorik 

I den retoriska resultatredovisningen analyseras reklamfilmen utifrån retoriska begrepp.  

Redovisningen struktureras tematiskt likt den semiotiska redovisningen enligt 

betydelseelementen funna i reklamfilmen. Dessa är visuella, auditiva och språkliga tecken. I 

varje tema ingår en redovisning för samtliga valda retoriska begrepp: övertalningsmedlen 

ethos, pathos och logos. I det avslutande temat eluctio behandlas begreppen metafor, 

metonymi och synekdoke.  

 

7.2.1. Visuella tecken 

Både ethos och pathos återfinns i porträttering av de sociala aktörerna samt i möjligheten till 

identifikation som de medför. Detta då reklamfilmens visuella delar förmedlas med hjälp av 

de sociala aktörerna snarare än McDonalds som organisation. Visuellt framställs ungdomarna 

som naturliga och realistiska. Framställningen av deras vardag i hur deras hem ser ut och hur 

de tar sig till arbetet är inget extraordinärt utan vardagligt. Detta bidrar till reklamfilmens 

trovärdighet då de sociala aktörerna representerar uppnåbara verklighetsbaserade ideal som 

åskådarna kan sträva mot i sina egna liv. Den valda framställningen av unga visar även på 

McDonalds medvetenhet kring ungdomars livssituation i samhället. I relation till pathos 

skapas möjligheten till ett känslomässigt band mellan åskådaren och de sociala aktörerna 

genom identifikationen med dem. Ethos och pathos byggs upp via en tydlig 

verklighetsförankring i porträtteringen av de sociala aktörerna som möjliggör att emotionella 

band mellan åskådare och aktörer skapas. Detta kan även bidra till logos då reklamfilmen 

visar verklighetsförankrade scener som är logiska avbildningar av samhället. Kameravinklar 

används för att bygga upp pathos då de ständigt är i höjd med aktörerna vilket kan leda till ett 
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känslomässigt band mellan aktör och åskådare. Klippningens tempo ökar ju närmre 

slowmotionsekvensen kommer, vilket erbjuder ett logos element för känslan av acceleration 

och stress.  

 

7.2.2. Auditiva tecken 

Bakgrundsmusiken använder sig av pathos genom att den konnoterar lugna och harmoniska 

känslor. Stunder av stress förstärks av realistiska bakgrundsljud så som pip ljud från timers, 

medan lugnare stunder har pianomusik. Detta kan även innebära en viss logosanknytning då 

ljudeffekterna framförallt återfinns i sitt naturliga element. De auditiva tecknen indikerar 

således vilka känslor som åskådarna kan känna genom att pendla mellan olika ljud. 

Förändringen av pianomusiken som sker i scen 14 konnoterar till exempel starkare känslor av 

hoppfullhet i den avslutande delen av reklamfilmen, något som kan visa på framtidstro. 

Återigen hamnar reklamfilmens realism och verklighetsanknytning i fokus genom 

användandet av retoriska medel. Ethos skapas genom den manliga berättarrösten. Rösten kan 

sägas skapa en trovärdighet genom den auktoritet den besitter då rösten enligt sociala koder 

passar in i sammanhanget. Till exempel kan berättarröstens faktiska innehåll ses informera 

och undervisa åskådaren, berättarrösten blir då som en undervisande lärare. Utöver detta 

passar manliga röster även in i en historiskt militär kontext.  

 

7.2.3. Språkliga tecken 

Till de språkliga tecken inkluderas de faktiska orden och budskapet som hörs i berättarrösten - 

dess språkliga komponenter. Pathos återfinns bland annat i användningen av ‘du’ då detta 

återigen skapar en möjlighet för identifikation och interaktion för åskådaren. Åskådaren blir 

direkt tilltalad och måste således ta ställning. Vidare är följande meningar laddade med pathos 

“Ingen hänsyn tas till kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Här bryr sig ingen om 

vilken gud du ber till eller om du inte ber alls”. Detta då det framställer en acceptans och 

genererar en positiv samt inkluderande känsla kring reklamfilmen så väl för åskådaren som 

för de porträtterade aktörerna. Ordvalen tyder även på starkt användande av pathos till 

exempel “självdisciplin”, “laganda” och “mångfald”. Detta är ord som har starka positiva 

konnotationer och som framställer ideal som upplevs eftersträvansvärda. Användandet av 

logos återfinns i meningen: “i generationer har vi lärt hundratusentals svenskar” (McDonalds, 

2017), detta då det refererar till en lång historia inom detta område vilket indikerar expertis. 
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Samt att de har försett ett stort antal personer med kunskap och erfarenheter vilket ger 

McDonalds ett logiskt argument för sitt försök till övertygelse. De har hållit på länge och 

tillhandahållit erfarenhet, ett förnuftigt argument för varför de är en trovärdig källa. Dessa 

logiska argument bygger även upp ethos då det är ett förnuftigt argument som kan styrka sig 

självt, ingen utomstående kraft behövs.  

 

7.2.4. Eluctio 

För att först se till begreppet metafor återfinns två tydliga metaforiska funktioner i 

reklamfilmen. Den första finns i placeringen av ljuset genom filmen samt den framåtrörelse 

mot ljuset som sker, en metaforisk representation för “ljuset i slutet av tunneln”. Ljuset är 

ständigt närvarande vid horisonten, och kameran är alltid riktad mot solen snarare än med 

den. Det ger ett sken av att aktörerna och åskådarna ständigt är i en färd mot den, metaforen 

framställer en bild av förbättring och framåtanda. Ljuset blir målet som lovar en bättre framtid 

och blir därför den metaforiska representationen. Ytterligare en metafor som återfinns är 

“lugnet före stormen” som byggs upp med ett antal element men främst genom 

bakgrundsmusiken. Musiken skapar en lugn och neutral känsla men tillsammans med de 

visuella intrycken påvisas en narrativ process framåt i reklamfilmen. Detta kulminerar i scen 

12 då musiken avtar och endast ljudeffekter hörs då ungdomarna går genom korridoren vilket 

kombineras med en slowmotion effekt. Här skapas en relation till uttrycket “lugnet före 

stormen” då åskådaren blir varse om att det är något som kommer att ske, att något väntar 

längre fram. Metaforen kan i sin tur stå för vidare kontext som påvisar en strid. Resan som 

aktörerna gör är en förberedelse inför slaget som sedan utspelar sig i restaurangköket. Extra 

påtagligt blir denna tolkning som nämnt i scen 12, då de marscherar tillsammans in i köket.   

 

Fortsättningsvis finns användningen av metonymi i reklamfilmen. McDonalds belyser sin 

mångfald och integration genom användandet av metonymi. Detta då mångfald och 

integration kan bli abstrakta uttryck som därför framställs i reklamfilmen på mer konkreta 

sätt. Metonymiskt uttrycks mångfald via de sociala aktörerna då de är av olika etnisk 

bakgrund samt av olika kön. Ungdomarna uttrycker mångfald utan att uttala det och således 

levereras budskapet även genom de visuella elementen. Denna metonymi blir en central 

funktion för att förstärka det budskap som berättarrösten levererar. Dock är detta fokus på 

mångfald inte en aspekt som återfinns eller härleds från myten om hjältesoldaten. Denna 
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aspekt är således avvikande från myten och förstärker därför inte budskapet om 

hjältesoldaten.  

  

Till slut återfinns även synekdoke i reklamfilmen. I scen 12 ses gruppen gå genom korridoren. 

Reklamfilmens element så som kameraarbete och musik skapar referenser till att marschera. 

Detta blir en del som representerar helheten i det att marschen representerar myten kring 

hjältesoldaten. Vidare blir även arbetskläderna en form av synekdoke i det att de benämns 

som “uniform” av berättarrösten. Även sättet arbetskläderna tas på sker metodiskt och 

högtidligt något som ytterligare skapar referenser till en uniform och den vikt som den bär 

med sig. Uniformen blir således ytterligare en del som får representera den större helheten 

kring hjältesoldaten. Till sist är de landskapsbilder som syns, främst i inledningen av filmen, 

även en synekdoke. Dessa typiska svenska landskap blir en del som representerar Sverige. 

Referenserna till en nation bygger upp myten kring hjältesoldaten då de ofta har i funktion att 

förena och beskydda nationer.  
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8. Resultatdiskussion 

Slutdiskussionen struktureras kring funna teman i formuleringen av myten om hjältesoldaten i 

uppsatsens bakgrundskapitel. Vidare förs en diskussion kring den omkringliggande 

samhällskontexten i vilken reklamfilmen producerats.  

 

8.1. Teman i hjältesoldatmyten 

Resultaten funna i uppsatsens analys och resultatredovisning diskuteras utifrån fyra teman 

med utgångspunkt i den teoretiska formuleringen ur myten om hjältesoldaten. Dessa teman är 

relaterbara ideal, pliktkänsla, samhällsförbättring och verklighetsförsköning.  

 

8.1.1. Relaterbara ideal 

En av de centrala aspekterna kring hjältesoldaten är som Davie (2011) diskuterar, att hen ska 

vara relaterbar och porträttera mänskliga inslag som till exempel brister. Samtidigt besitter 

hjältesoldaten realistiska ideal som vi ska vilja sträva mot men som samtidigt är uppnåeliga. 

Detta fenomen återfinns i reklamfilmen genom vinkeln av interaktion där ungdomarna 

betraktas i jämnhöjd i merparten av filmen. Eftersom detta konnoterar jämlikhet med 

åskådarna kan det upplevas som att myten kring hjältesoldaten byggs upp via denna 

kamerahantering då effekten blir både relaterbar och mänsklig. Även i reklamfilmens 

användning av närbilder byggs de mänskliga och relaterbara hjältesoldaterna upp. Närbilden 

för åskådaren närmare aktören vilket gör att hen personifieras och framställs som en tänkande 

individ (Machin, 2007). De blir inte endast representationer på skärmen utan ungdomarna får 

en faktisk personlighet med tänkta personlighetsdrag och åsikter, dessa reflekterar ideal från 

myten om hjältesoldaten. Page (2006) diskuterar hur objekt i bilder kan bli bärare av mening i 

sig, dessa meningar framställs genom den dominanta ideologin. I reklamfilmen blir 

ungdomarna bärare av mening och dessa meningar hämtas från den dominanta ideologin: 

myten om hjältesoldaten. Vidare tillhandahåller dessa personifierade ungdomar en ingång till 

reklamfilmen för åskådarna, anknytningen i myten gör det enklare för åskådarna att relatera 

till reklamfilmens budskap. Ungdomarna förkroppsligar myten och åskådarna kan på grund av 

detta ta till sig budskapet okonstlat och direkt.  
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Användning av ethos och pathos visar även på de mänskliga och realistiska hjältesoldaterna i 

reklamfilmen. Denna användning av pathos lämpar sig väl i en reklamfilm då reklam är en 

form av kommunikation som anammar känslor vilket diskuteras i artikeln Myths in 

advertising, current interpretations of ancient tales (Rubio, 2011). Rubio menar att reklam är 

en känslomässig form av kommunikation som riktas till konsumenternas känslor och skapar 

anknytningar genom mytomspunna komponenter. Den anspelning på känslor som myterna 

möjliggör blir vital för framförandet av reklamfilmens budskap. Genom känslor möjliggörs en 

anknytning till åskådarna då en bekräftelse av existerande värderingar som åskådarna besitter 

förankrar budskapet.  

 

De ideal som porträtteras ur myten kan upplevas som eftersträvsamma. Dessa ideal framställs 

delvis genom aktörernas framåtanda. De kämpar sig alla framåt för att ta sig till arbetet, de har 

driv och egen motivation. Att vara stark i sig själv är en kvalitet som värdesätts högt i det 

svenska samhället då det är en individualistisk kultur (Samovar, Porter, McDaniel & Roy, 

2013). Det faktum att de även tar sig an arbetsuppgifterna som en grupp, påvisar att laganda 

och beslutsamhet även är centrala ideal. Att idealen har en anknytning till den kultur i vilken 

reklamfilmen figurerar, stärker även budskapet och förenklar dess framförande till åskådarna. 

Funktionen av myten i att bekräfta samhällets existerande värderingar diskuteras av Randazzo 

(1991) som menar att likt klassiska myter inspirerar och bekräftar myter skapade genom 

reklam, konsumenters värderingar och uppfattningar. Uppfattningar som i denna reklamfilm 

även återspeglas i anknytning till kulturella värderingar så som individualism. Myten om 

hjältesoldaten i reklamfilmen återskapar således realistiska och relaterbara ideal åskådarna 

känner igen och förstår. De vanliga ungdomarna bygger upp myten kring hjältesoldaten som 

mänsklig. Ungdomarna är inga superhjältar som endast återfinns i medias värld utan de är 

personer som kan mötas på gatan eller träffas för en fika samtidigt som eftersträvsamma ideal 

representeras. De framställer en bild som en av åskådarna och således blir åskådaren en av 

dem.  

 

8.1.2. Pliktkänsla 

Davie (2011) talar om centrala delar i hjältesoldatmyten, som att delta i en strid, utföra sin 

plikt gentemot landet och striden för rättvisan. Dessa fenomen speglas delvis i det att 

ungdomarna färdas till arbetet vilket tyder på pliktkänsla, det påvisar även pliktkänsla 

gentemot dem själva och deras framtid. Här påvisas en motivation till att utföra sin plikt både 
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som anställd samt medlem av samhället. Uppbyggnaden av samhället är även beroende av 

deras vilja att göra det rätta; att gå till arbetet. Davie (2011) diskuterar även möjligheten att 

uträtta hjälteaktiga dåd. Hjälteaktiga dåd kan idag lika väl ske i vardagliga sammanhang, till 

exempel i restaurangköket eller i matkön. Arbete utfört för McDonalds kanske inte i allas 

ögon är en samhällsinsats av högsta rang men den får i reklamfilmens sammanhang dygd, då 

det inte är målet som är av största vikt utan det faktum att aktörerna väljer att utföra sin plikt. 

Myten kring hjältesoldaten appliceras på så sätt i en annan kontext än ‘plikt gentemot landet’ 

men fyller ett liknande syfte.  

 

Hjältesoldaten har även ett syfte att tjäna sitt land, både i krig samt för att bevara fred. I 

reklamfilmen återfinns det inget faktiskt krig i benämningen av våldshandlingar. Dock 

framställs arbetet på McDonalds med likheter till en strid vilket byggs upp genom filmen. Till 

en början ses aktörerna rusta sig för dagen då de packar väskan och ger sig av hemifrån. 

Rustningen porträtteras vidare när de högtidligt tar på sig uniformen. Detta kulminerar i en 

marsch i samlad trupp mot restaurangköket, även centralt i denna scen är att åskådaren ser 

marschen bakifrån i höjd med ungdomarna. Det faktum att åskådaren ser marschen i detta 

perspektiv indikerar att de marscherar med ungdomarna vilket visar både på att den som tittar 

har möjlighet att gå med i kampen genom att bli en McDonaldsanställd samt att alla åskådare 

får ta del av den pliktkänsla som förmedlas. Dessa sammanlagda tecken drar tankarna till 

stunden inför en strid som sedan tar form på slagfältet i restaurangköket. Detta samlas i 

metaforen som i uppsatsen benämns “lugnet före stormen”.  

 

Ytterligare en aspekt av myten kring hjältesoldaten är striden för rättvisan, denna del bärs 

dock inte fram i denna reklamfilm i någon större mån. Möjligtvis då porträtteringen av 

rättvisa kan vara svårt i en filmens kontext. De representerade aspekterna ur myten så som: 

ideal, pliktkänsla och laganda passar bra in i reklamfilmens kontext och framställningen ter 

sig naturlig. En skildring av en kamp för rättvisa kan möjligtvis ha stått i för stor kontrast till 

övrigt presenterade situationer och tagit bort från den verklighetsförankring reklamfilmen 

gestaltar. Vidare diskuterar Page (2006) att den visuella retoriken, som till exempel 

reklamfilmer kan dra nytta av, framställer mening och budskap genom kulturella, historiska 

och litterära kontexter. Dessa kontexter engagerar konsumenten i reklamens konstruktion av 

meningen. McDonalds reklamfilm existerar således i dessa olika kontexter som redan är 

etablerade och förstådda av konsumenterna. ‘Kampen för rättvisan’ kan argumenteras att inte 
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passa in i den specifika reklamfilmens kontext och den konstruktion av mening som är aktuell 

att engagera konsumenterna i.  

 

Sammanfattningsvis påvisas en känsla av plikt och ett element av strid i reklamfilmen. Det är 

inga bokstavliga denotationer som ses dock blir de tydliga i konnotationerna. Plikten blir inte 

mot hemlandet utan snarare mot McDonalds och en pliktkänsla gentemot sig själv och sin 

framtid. Striden utspelas inte den heller på ett lerigt fält bland pansarvagnar och vapen, istället 

är det en kamp för att tillaga hamburgare och pommes frittes i tid. Det som skapar kopplingar 

mellan dessa situationer är framställningen av plikt men även laganda och gemenskap. 

 

8.1.3. Samhällsförbättring 

Davie (2011) argumenterar i sin avhandling att hjältesoldater är representanter för 

samhällsförbättring. Vidare menar Schlenker et al. (2008) att karaktärsdrag som associeras 

med den moderna hjälten inkluderar bland annat att inte ge upp förrän ens mål är nått, att 

alltid göra det rätta och att förändra samhället till det bättre. En känsla av att inte ge upp och 

att sträva efter samhällsförbättring påvisas i reklamfilmen genom användning av 

framåtrörelse, ljus och musik, vilka samlas under metaforen “ljuset i slutet av tunneln”. En 

framåtrörelse sker genom ett flertal scener där kameran rör sig framåt i bilden. Dessutom 

strävar kamerarörelsen mot ljuset, vilket är särskilt tydligt i scener då gryningen syns vid 

horisonten. Tillsammans med musiken skapar pathos en känsla av hopp och framtidstro där 

musiken tillför hoppfullhet. Denna metaforiska representation bildar konnotationer av 

förbättring och framåtanda; den ständiga rörelsen framåt visar en färd som även syns i 

ungdomarnas resa till arbetet. Frisk (2017) påstår att en hjältesoldat “defied challenges and 

oppression to satisfy personal needs and served, protected or restored society” (Frisk, 2017, s. 

178). Hjältesoldaten tar sig an utmaningar dels för att uppfylla det egna behovet, till exempel 

bidrar arbetet på McDonalds som nämnt till ungdomarnas framtid samt att de lär sig nya 

kunskaper och utvecklas. Samtidigt är hjältesoldatens funktion att tjäna och förbättra 

samhället som helhet vilket kan ses i den funktion McDonalds besitter som 

ungdomsarbetsgivare och vad det tillför till samhället. De anställda förvärvar inte bara 

matlagningskunskaper utan får även egenskaper som behövs i samhället, till exempel 

självdisciplin, laganda och lösningsorientering. Ungdomarna blir hjältar i och med deras 

bidrag till samhället.  
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Även McDonalds som företag porträtteras som bidragande till samhällsförbättring. Dels i de 

arbetsmöjligheter för ungdomar som erbjuds och de vidare positiva konsekvenserna detta 

innebär för de anställda och för samhället. Detta sätter McDonalds i den större samhälleliga 

kontexten som en institution i samhällets tjänst snarare än ett vinstdrivande företag, likt den 

uppfattning kring Försvarsmakten och lumpen som en institution för samhället. Randazzo 

(1991) påstår att stora företag idag ofta agerar ‘mytmakare’ i samhället. Detta då myter ofta 

används för att förmänskliga och tillskriva varumärket personlighet. Att McDonalds blir mer 

än en restaurang bygger upp myten om själva företaget, vilket i sin tur medför associationer 

hos konsumenterna. Den framställda personligheten stämmer även överens med värderingar 

som återfinns i samhället, till exempel är det ett viktigt att företaget kan vara mer än sin 

produkt. Vilket i denna reklamfilm framställs genom att McDonalds i huvudsak framställs i 

rollen som ungdomsarbetsgivare och drivkraft för goda ideal. Genom detta får McDonalds ett 

högre syfte med starka känslomässiga kopplingar till sina konsumenter samt uppfattas som en 

viktig komponent i samhället och kulturen.  

 

Reklamfilmens avslutande scen 14 skapar även intressanta konnotationer i relation till 

samhällsförbättring då den i många aspekter återvänder till reklamfilmens inledning och 

kopplar samman början med slutet. Det är samma landskapsbild som visas och samma ljus i 

gryningen. Det visar på att det återigen är en ny dag som ska tacklas på samma sätt som den 

föregående i den ständiga strävan efter samhällsförbättring. Hjältesoldaternas kamp tar aldrig 

slut utan när den nya dagen gryr finns det mer arbete att utföra, detta associeras till hjältens 

karaktärsdrag av att inte ge upp förrän målet är nått. Detta reflekterar ytterligare de nämnda 

karaktärsdragen presenterade av Schlenker et al. (2008) där hjältesoldatens karaktär innebär 

att aldrig ge upp.  

 

Sammanfattningsvis skapar ett flertal komponenter som kameraarbete, ljussättning och musik 

den övergripande metaforen ‘ljuset i slutet av tunneln’. Metaforen bidrar till en uppfattning 

genom filmen om den samhällsförbättring som sker med hjälp av ungdomarna som 

hjältesoldater och McDonalds som företag som erbjuder dem möjligheten till 

samhällsförbättring. Det påvisas även att hjältesoldaternas kamp för förbättring aldrig tar slut 

då en dag alltid efterföljs av en annan där deras insatser återigen krävs. Även här anspelas en 

känsla av plikt för arbetet och gentemot det större samhället.  
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8.1.4. Verklighetsförsköning 

Återigen blir det tydligt att McDonalds har använt sig av delar i hjältesoldatmyten men 

applicerat den i sin egen kontext. Detta genom att sudda ut restaurangverkligheten i likhet 

med hur myten samt diskursen kring hjältesoldaten ofta suddar ut krigets bistra verklighet 

(Frisk, 2017). Tydligast är detta i scen 11 där samtliga ungdomar visas i närbild, enligt 

Machin (2007) är detta en taktik som används i syfte att humanisera soldater och visa deras 

mjuka mänskliga sida. Att McDonalds väljer att framställa sina sociala aktörer på ett liknande 

sätt härleder en direkt koppling till hur hjältesoldater ofta framställs i en krigskontext. Fokus 

läggs inte på strid och vapen utan snarare på hur soldater räddar civila eller återser sina 

familjer, endast en del av bilden speglas. Reklamfilmen fokuserar i stor utsträckning på alla 

positiva delar av arbetet som utförs i restaurangen men inkluderar inte fokus på andra delar 

som inte fullt ut representerar den samhällsinstitution McDonalds framstår som i 

reklamfilmen. Kelsey (2016) argumenterar att myter har möjligheten att dölja oönskade 

meningar som är representerade i verkligheten genom att istället presentera en förskönad bild. 

Likt soldater som humaniseras så förskönas arbetet i McDonaldsköket, stressen i köket liknas 

vid en strid samtidigt som det inte bekommer de anställda. En förskönad bild som kan anses 

sudda ut valda delar av restaurangkökets verklighet presenteras i likhet med hur hjältesoldaten 

framställs i krigssammanhang. 

 

Genom användningen av närbild för porträtteringen av ungdomarna framställs de som 

mänskliga och humana. Här skapas även en möjlighet för känslomässig identifikation med 

ungdomarna som tänkande individer. Som tidigare diskuterat resonerar Rubio (2011) att 

reklam drar nytt av framställningen av känslor för att knyta an till konsumenter. 

Användningen av pathos som ses till exempel genom framställningen av ungdomarna 

involverar därför konsumenterna i filmen och anammar känslor för att skapa engagemang i 

narrativet. Den försköning av verkligheten som kan ses i filmen tilltalar även positiva och 

‘bekväma’ känslor samtidigt som det utesluter mer negativa vilket kan medföra en större 

benägenhet för konsumenter att ta till sig budskapet.  

 

8.1.5. Sammanfattning 

Utifrån dessa teman kan det i enlighet med uppsatsens andra frågeställning påvisas huruvida 

myten om hjältesoldaten framställs i reklamfilmen. Genom framställningen av relaterbara 
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ideal presenteras mänskliga och humana hjältesoldater. Representationen av pliktkänslan 

påvisar hjältesoldaternas relation till McDonalds och deras samhälleliga funktion. Vilket 

vidare diskuteras i idén om samhällsförbättring som framställs genom den funktion som 

ungdomarna besitter som anställda och McDonalds besitter som företag. Avslutningsvis 

påvisar verklighetsförsköning hur McDonalds i likhet med hjältesoldatmyten väljer ut vissa 

delar av verkligheten som får bli representativ för helhetsintrycket. McDonalds använder sig 

således av ett flertal beståndsdelar hämtade ur hjältesoldatmyten och väljer att applicera den i 

sin egen kontext. 

 

8.2. Myten i kontext 

Här förs en diskussion kring den större kontexten i vilken myten samt reklamfilmen existerar, 

med fokus på värnplikt, McDonalds roll i det kringliggande svenska samhället och deras 

position som Sveriges största ungdomsarbetsgivare. 

 

8.2.1. Värnplikt 

Reklamfilmen gestaltar en verklighet centrerad i myten kring hjältesoldaten. Ordval, 

kameraarbete och musik verkar tillsammans för att bygga upp myten och presentera den till 

åskådarna. Myten presenteras i reklamfilmen enligt ett perspektiv eller tolkning av myten och 

vissa aspekter är därför uteslutna. Det myten bidrar med i reklamfilmen är möjligheter till 

bekräftelse och återspegling av konsumenternas egna värderingar och förståelser. Myten 

kommer med en redan etablerad kunskap och ett budskap som kan levereras till åskådarna 

okonstlat. Detta möjliggör även för djupare meningsskapande inom reklamen som kan 

engagera och erbjuda identifikation för åskådarna. Dock kan olika åskådares tolkningar av 

presenterat material variera och uppfattningen av myten samt reklamfilmen kan därför te sig 

olika. En myt är därför inte statisk utan är sammankopplad och beroende av den rådande 

historiska och samhälleliga kontexten (Davie, 2011). 

 

Ligger budskapet rätt i tiden medför det möjligheter till påverkan tack vare den tydliga 

förankring budskapet hämtar från den rådande omkringliggande kontexten. Reklamfilmen 

produceras i svallvågorna av att allmän värnplikt som återinförs i Sverige (Regeringskansliet, 

2017). Denna samhälleliga koppling ger reklamen kraft då den centrala myten om 

hjältesoldaten har ett samband med den omkringliggande kontexten och är förankrad i 
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åskådarnas omvärld. En förståelse kring soldatkontexten är redan etablerad bland åskådarna 

vilket McDonalds kan dra nytta av för att skapa ett aktuellt budskap som mottages av 

omgivningen. Hade denna reklamkampanj introducerats för fem år sedan i Sverige då 

värnplikt inte var ett faktum hade den tett sig irrelevant och mindre naturlig. Att presentera 

kampanjen nu, i en tid av samhälleliga diskussioner kring återinförandet av värnplikten och 

dess effekt på det svenska samhället och dess ungdomar ger ytterligare styrka och avger ett 

samhällsförankrat intryck. Det finns dock även en risk associerad med detta, då delade 

meningar kring värnplikten kan återfinnas. McDonalds reklamkampanj som anspelar på detta 

fenomen i en positiv anda kan möjligtvis anses ta ställning i denna meningsskiljaktighet och 

förlora kunder som står på motsvarande sida av debatten. Det är en fråga med många 

konnotationer och genom mytanvändningen och samhällsförankringen sållar sig reklamfilmen 

till en specifik sida vilket i värsta fall skulle kunna medföra ej tilltänkta konsekvenser för 

McDonalds.  

 

8.2.2. McDonalds som ungdomsarbetsgivare 

Ytterligare en viktig samhällsfunktion som McDonalds fyller är den som ungdomarbetsgivare. 

På McDonalds kampanjhemsida för 'Gör donken' kan man ta del av deras tankar kring sin roll 

som ungdomsarbetsgivare och hur den ställer sig gentemot värnpliktens roll. Denna företeelse 

är en av grundtankarna som förmedlas i den analyserade reklamfilmen och även i den 

övergripande kampanjen 'Gör donken'. Reklamfilmen behandlar ungas arbetsliv och den 

löpande argumentationen fokuserar på alla ungdomars möjlighet att bidra till samhället genom 

arbete. I sin funktion som ungdomsarbetsgivare påvisar McDonalds ytterligare en 

samhällsnytta som de bidrar med som företag. Detta porträtteras i reklamfilmen genom valet 

av ungdomar som sociala aktörer samt att handlingen följer dem på väg till jobbet. Ungdomar 

får tack vare McDonalds en chans att träda in på arbetsmarknaden och på så sätt, i sin tur, 

bidra och förbättra samhället likt hjältesoldaten gör. McDonalds förbättrar således samhället 

inte bara genom att erbjuda ungdomarna arbete utan även genom att rusta ungdomarna så de i 

sin tur kan förbättra samhället likt hjältesoldaten.  

 

Som ungdomsarbetsgivare tydliggörs McDonalds relevans av sin fortsatta funktion i 

samhället. Genom det stora fokus på integration som framgår i reklamfilmen berör 

McDonalds ytterligare aktuella samhällsproblem som de framställs engagera sig i. Denna 

synpunkt tydliggörs även genom följande citat från kampanjhemsidan 
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 Även om värnplikten till viss del återinförs är det viktigare än någonsin att fler företag ger 

Sveriges unga chansen att komma in på arbetsmarknaden och ut i vuxenlivet. Oavsett 

bakgrund och meriter. […] Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare, får mångfald att 

funka (McDonalds, 2017).   

 

I och med flyktingkrisen 2015, uppstod diskussioner i samhället kring invandrarnas 

inkludering i det svenska samhället, bland annat deras möjligheter till arbete och egen 

försörjning. Mats Hammarstedt (2018), professor i nationalekonomi skriver att dålig och 

långsam integration påverkar Sveriges finanser negativt och särskilt flyktingkrisen 2015 med 

det stora antalet asylsökande kan komma att ha långvariga effekter på finanserna framöver. 

Detta fokus framställer en negativ syn av flyktingkrisen samt det ökande befolkningsantalet. 

Den negativa betoningen på flyktingkrisen var gemensam i samhället enligt Peo Hansen, 

professor i statsvetenskap "I till exempel Tyskland och Sverige började man tala om 

flyktingkrisen som en börda som kostar mycket. Däremot har de positiva effekterna inte alls 

fått lika stor uppmärksamhet." (Söderqvist, 2016). I reklamfilmen bryts det negativa synsättet 

och istället framställs de positiva aspekterna samt nyttan av lyckad integration i form av ökad 

arbetskraft på marknaden. McDonalds framställs tydligt som positivt inställd till mångfald på 

arbetsplatsen vilket till exempel tydliggörs genom berättarrösten i reklamfilmen: "Ingen 

hänsyn tas till kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Här bryr sig ingen om vilken gud 

du ber till eller om du inte ber alls. […] Det har visat sig vara receptet för mångfald, 

integration... och riktigt goda hamburgare." (McDonalds Sverige, 2017).  

 

Vad McDonalds visar är återigen en samhörighet med sin samtid, samtidigt som de 

presenterar sig själva som en del av lösningen på problematik i samhället, i det här fallet 

integration. I reklamfilmen framhävs de positiva aspekterna som McDonalds skapar dels som 

ungdomsarbetsgivare och dels som ett led i integrationen. Genom att även framställa sig 

själva med ett fokus på en funktion för integrationen så rättfärdigar de sin egen funktion i 

samhället vilket även tillför ytterligare innebörder till dem som företag, utöver en 

snabbmatsrestaurang. Kopplingar till hjältesoldatmyten återfinns således genom McDonalds 

framställning som en samhällsförbättrande kraft vilket är en central del inom myten. På ett 

raffinerat vis inkluderar McDonalds delar av samhällskontexten samt hjältesoldatmyten och 

kombinerar dem till ett budskap som åskådarna lätt kan ta till sig. Med andra ord skapar 
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McDonalds med hjälp av dessa budskap en egen sanning som existerar inom reklamfilmens 

struktur och som kan levereras färdig till åskådarna.   

 

8.2.3. McDonalds roll i samhället 

Gestaltningen av hjältesoldaten i reklamfilmen framställs som huvudsakligen god och med en 

vilja att försöka förbättra. Med hjälp av ordval med tydliga positiva associationer bildar 

McDonalds således positiva associationer gentemot myten, reklamfilmen och sitt företag. 

Vidare fråntas hjältesoldaten negativa associationer som våldsbejakande handlingar eller 

andra moraliska och etiskt tvivelaktiga handlingar som förekommer inom krig. Den strid som 

utkämpas blir istället i det konkreta en kamp för att utföra arbetsuppgifter och i det stora för 

att förbättra samhället. Dessa dominanta tolkningar och problemformuleringar genomsyrar 

reklamen och placerar den i en större samhällelig kontext. Detta kan medföra att reklamen 

mottages enklare då den redan står i enhet med en övergripande samhällelig ideologi kring 

den använda myten. Hjältesoldatmyten som presenteras är en karaktär som 

samhällsmedborgare är vana att se, på grund av detta kommer McDonalds budskap inte i 

skymundan av hjältesoldatmyten utan förstärks. Reklamfilmen gestaltar således en verklighet 

där hjältesoldatmyten och McDonalds återspeglar samma värderingar och förståelser. Rubio 

(2011) hävdar i sitt forskningsresultat att den övergripande idén att mytologiska narrativ 

fortsätter att manifesteras i det moderna samhället genom att nya myter skapas eller att äldre 

uppdateras. Reklamfilmen använder sig av den klassiska myten om hjältesoldaten och drar 

nytta av dess konnotationer. McDonalds anpassar på så sätt myten för att passa det egna 

behovet och tänkta budskapet, således uppdateras myten för den egna kontexten. Detta 

manifesterar myten i McDonalds framtoning och bygger upp nya värderingar som kan 

associeras med företaget. Dessa adderas till en redan existerande framtoning som McDonalds 

även byggt upp på andra sätt.  

 

McDonalds arbete och initiativ i samhället inkluderar till exempel Ronald McDonald house 

som stöttar svårt sjuka barn och deras familjer genom att erbjuda bostad. De arbetar även 

tillsammans med läsrörelsen i Sverige för att främja läsning genom ‘bokhappymeal’, de har 

miljöinitiativ tillsammans med organisationen Hagainitiativet och genom arbete med idrott till 

exempel svenska skidförbundet för att inspirera unga till att sporta mer. På McDonalds 

Sveriges hemsida beskriver de sin roll som företag “Vi på McDonalds vill ge något till det 

samhälle där vi lever och verkar. Allting som vi gör - som arbetsgivare, som mötesplats och 
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som en del av lokalsamhället - lämnar spår och avtryck” (McDonalds, 2016). Detta visar på 

en tydlig etablering av McDonalds som en bidragande kraft till samhället och som något mer 

än en snabbmatsrestaurang.  

 

Genom diverse arbeten skapar McDonalds en framtoning kring företaget som engagerar 

konsumenter som mer än restauranggäster. McDonalds övergripande framtoning säljer en 

helhet; en livsstil, inte endast sina produkter. Ett tillvägagångssätt som argumenteras för av 

Grusell. Hon hävdar att reklam i dagens samhälle verkar mer gränsöverskridande där 

reklamens budskap innefattar ett större blickfång snarare än ett smalare fokus på företagets 

produkt. Den gränsöverskridande reklamen stärker företagets varumärke och etablerar dess 

roll i samhället (Grusell, 2008). McDonalds varumärke karakteriseras genom deras arbete och 

initiativ. Företaget är aktiva inom samhället och bidrar dessutom till det, något som är 

gemensamt med myten om hjältesoldaten. Vidare stämmer myten om hjältesoldaterna delvis 

in med den framtoning McDonalds vill framställa, men underliggande konnotationer i myten 

står i kontrast till den övergripande framtoningen. Förbättringen av samhället är central men 

den verklighetsförsköning som både hjältesoldatmyten och McDonalds utövar, erbjuder 

konnotationer till mer än miljöinitiativ och familjeaktiviteter. Det finns även konnotationer till 

krig och konflikt som i reklamfilmen hanteras på ett förskönande sätt som dessutom tar bort 

från verklighetens allvar: Ungdomarna är inte soldater med vapen i hand utan hjältar med 

plikt gentemot sitt arbete och samhälle.  

 

Genom användningen av hjältesoldatmyten lyckas McDonalds undgå de klassiska 

soldatkonnotationerna som finns i samhället, detta på grund av att myten om hjältesoldaten 

står för mycket mer. Samhällsförbättringen och modet hos de framställda hjältesoldaterna 

skapar en positiv bild som står i enhet med den gestaltning McDonalds väljer att framtona i 

denna reklamfilm. De positiva konnoterade budskapen så som laganda, plikt och 

samhällsförbättring överväger de negativa konnotationerna kring soldater även om de finns 

underliggande. McDonalds skickliga och välförankrade mytframställning kräver att 

konsumenter etablerar ett kritiskt synsätt till reklamfilmen för att ha möjlighet att observera 

dessa underliggande konnotationer. Ett kritiskt förhållningssätt blir avgörande för att detektera 

de konnotationer McDonalds förskönar och undantränger.   
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8.3. Reklamfilmens budskap i samtiden  

Reklamfilmen ”Fler borde göra donken” publiceras omgiven av ett flertal samhälleliga 

kontexter till vilka två stycken den tydligt relaterar. Dessa två kontexter som tidigare 

diskuterats berör återinförandet av värnplikten som beslutades 2017 och flyktingkrisen år 

2015. Dessa två händelser har skapat debatt och engagemang i samhället under de senaste två 

åren. Reklamfilmen väljer att lyfta ett fokus på ungdomar och deras möjlighet till arbete något 

som är centralt i de två kontexterna. Detta görs med hjälp av myten om hjältesoldaten där 

ungdomarna tillskrivs dess konnotationer vilket hjälper till att lyfta specifika positiva aspekter 

dels gentemot ungdomar och dels gentemot McDonalds som företag. 

  

Myten om hjältesoldaten presenteras således i ett samhälle kantat av debatter och problematik, 

ett samhälle i behov av ett ideal att eftersträva. Behovet för hjältar återfinns också, dock i 

formen av mänskliga hjältar som kan upplevas som en av oss (Davie, 2011). Hjältesoldaten är 

den moderna hjälten som ger oss dessa uppnåeliga ideal och som tillåts vara relaterbara och 

mänskliga. McDonalds använder sig av denna kontext för att lyckat kunna presentera myten 

som det som åskådarna och invånarna i samhället behöver. Ungdomarna representerar och 

knyter an till de delar av samhället många finner belastade. De är unga, etniskt blandade och 

ingår i en större grupp med arbetslöshet. Dock i rollen som hjältesoldater framstår 

ungdomarna istället annorlunda och med andra konnotationer. Då erbjuder de istället en 

lösning, en förhoppning om morgondagen och ett löfte om att den kommer bli bättre än 

gårdagen. Precis så som den traditionella hjälten och hjältesoldaten tidigare gjort. I centrum 

av detta budskap står McDonalds, som inte längre är endast en arbetsplats och 

snabbmatskedja, den står för bland annat inkludering, integration och gemenskap. Via 

användandet av myten i relation till samhällskontexten erhåller McDonalds nya konnotationer 

som kedjan traditionellt sätt kanske inte i allas ögon besitter.    

 

8.3.1. Reklamfilmens ideologi 

Mytens tydliga förankring i reklamfilmen presenterades genom de funna teman i kapitel 8.1. 

Dock hittades även två aspekter i reklamfilmen som inte har en tydlig förankring i myten men 

som ändå spelar en central roll i reklamfilmens narrativ. Dessa är ett fokus på mångfald och 

ett fokus på indelning av de sociala aktörerna som individer eller grupp. 
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För att se till den första aspekten om mångfald, kan det ses som en del i myten om 

hjältesoldaten genom dennes funktion att representera eftersträvsamma ideal så som beskrivet 

av Davie (2011). I samhället finns det dock meningsskillnader mellan vad som anses vara 

eftersträvsamma ideal eller inte, vilket gör att en förståelse av mångfald inte definitivt går att 

tolka som ett ideal att eftersträva. Dessutom inkluderas inte mångfald som koncept i myten  

om hjältesoldaten. Detta visar på en brytning med myten. Den andra aspekten som fokuserar 

på de sociala aktörernas indelning är även ett exempel på brytningen med myten. Myten om 

hjältesoldaten saknar ett fokus som framställer denne som individ eller som gruppmedlem. I 

reklamfilmen finns dock en tydlig uppdelning där ungdomarna verkar som antingen individer 

eller i en grupp. En tydlig resa framställs där ungdomarna går från individ till grupp; från 

individualism till kollektivism. Dessutom framställer reklamfilmens narrativ en positiv 

vinkling på gruppen där de tillsammans arbetar som en enhet. Detta positiva fokus på gruppen 

och kollektivism står i kontrast till den övergripande samhälleliga kontexten. Sverige beskrivs 

som en individualistisk kultur där individualistiska egenskaper värdesätts (Samovar, Porter, 

McDaniel & Roy, 2013). Reklamfilmen bryter i och med detta såväl med myten som en 

rådande ideologi i samhället i vilken den figurerar. För att se till reklamfilmens fokus på 

mångfald kan det istället ses som hämtat från den aktuella samhällskontexten, där mångfald 

har figurerat i samhälleliga diskussioner.  

 

Enligt Rönnberg (2003) är det fördelaktigt att reklam kan skapa igenkänning och 

anknytningar till konsumenterna. Detta kan ske genom att reklamens tänkta budskap är 

förankrade i åskådarens befintliga värdesystem och föreställningsvärld (Green, 2012). Att 

reklamen har möjlighet att bekräfta existerande värderingar i samhället och bland dess 

åskådare kan därför även påverka mottagning av dess budskap då åskådaren redan har en 

etablerad förståelse för att ta emot det reklamen vill förmedla. I ”Fler borde göra donken” 

knyter reklamfilmens fokus på mångfald till den övergripande samhälleliga kontexten i vilken 

ämnet har figurerat, särskilt sedan flyktingkrisen 2015. Utrikesministern Margot Wallström 

påpekade till exempel vid ett tal att ”Och kom ihåg att samhällen som präglas av mångfald är 

allt annat än en naiv aspiration. De är vår tids realitet.” (Regeringskansliet, 2015). Talet gavs i 

relation till den då rådande flyktingkrisen där Wallström påpekade att Sverige stått inför en 

utmaning med det stora antalet nyanlända. Likt Rönnberg (2003) argumenterar med 

fördelarna kring igenkänning och anknytning, kan ett fokus på mångfald komma ur den 

rådande ideologin snarare än i förankringen i myten.  
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Till skillnad från mångfald saknar kollektivism samma förankring i samhällets rådande 

ideologi, då Sverige har uppfattats som ett individualistiskt samhälle. Det här gör att detta 

fokus saknar en stark förankring i vare sig myten eller i samhället. Företeelsen kollektivism 

saknar därför möjligheten till att skapa vare sig igenkänning eller anknytning med åskådarna 

genom deras existerande föreställningsvärld. Bignell (2002) hävdar att reklam är konstruerad 

så att framförandet av dess mytiska meningar verkar automatiskt och okonstlat för 

konsumenten när dessa i själva verket endast existerar i reklamens egen struktur. 

Reklamfilmen ”Fler borde göra donken” kan därför uppfattas ha skapat en egen version av 

verkligheten med rådande ideologier och sanningar som gäller endast i dess struktur, vilka 

genom reklamfilmens narrativ därför framstår som okonstlade och naturliga.  I ett större 

sammanhang finns det genom detta en möjlighet att urskilja en potentiell förskjutning i 

reklamfilmens framställning av dess egen ideologi. Här framgår ett större och mer positivt 

fokus på kollektivism som står i kontrast till den rådande individualistiska ideologin i det 

svenska samhället.  

 

8.4. Slutsats 

Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur myten 

kring hjältesoldaten framställs i McDonalds reklamfilm. Utifrån de tre frågeställningarna 

ämnades syftet uppfyllas, genom att de undersökte framställningen och förekomsten av myten 

i reklamfilmen samt mytens relation till den samhälleliga kontexten. Analysen och 

diskussionen tydliggjorde att myten om hjältesoldaten existerar och verkar inuti reklamfilmen. 

Myten används även till stor del i enhet med omkringliggande kontext och innefattar flertalet 

karakteristiska teman tillhörande hjältesoldaten: relaterbara ideal, pliktkänsla, 

samhällsförbättring och verklighetsförsköning. Dessa teman inkorporeras väl med den kontext 

kring McDonalds framtoning som en samhällsförbättrande kraft i samhället genom diverse 

initiativ och även som en ungdomsarbetsgivare som förespråkar integration. Vidare förankras 

även myten i den övergripande aktuella kontexten som återinförandet av värnplikten innebär 

samt den kontext som flyktingkrisen 2015 tillför. Detta resulterar i en väl förankrad myt som 

använder de väsentliga temana för att förstärka budskapet. McDonalds anammar sin roll som 

modern mytmakare och erbjuder åskådarna en hjältesoldat med förankring samt en möjlighet 

till förbättring kring många av de aktuella problem som verkar i det moderna samhället.    
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Utifrån uppsatsens problematik kring huruvida det medför ytterligare innebörder att en 

reklamfilm anspelar på en myt kring hjältesoldaten, påvisas det att McDonalds gestaltar och 

förankrar myten i både sin egen kontext och samhällets. Detta gör att negativa konnotationer 

inte får framträdande roller i den gestaltande framtoningen, utan blir tydliga endast som 

underliggande aspekter. I relation till problematiken kring hur reklamfilmen behandlar 

samhällskontexterna och de rådande ideologier, fastslås att trots att reklamfilmen har tydliga 

förankringar till samhället så finns det ett undantag. Representationen av kollektivism i 

reklamfilmen står i kontrast till den rådande ideologin i Sverige som ofta ses som ett 

individualistiskt samhälle. Reklamfilmen skapar därför en egen sanning i dess egen struktur 

som understödjer framförandet av dess tänkta budskap. De dolda konnotationerna i 

reklamfilmen i kombination med dess konstruktion av en egen sanning ställer krav på 

konsumenter att anamma ett kritiskt synsätt för att uppenbara dem. Detta för att vidare kunna 

ta det övergripande budskapet i beaktning inte bara den direkt gestaltade framtoningen.  

 

8.5. Vidare forskning 

I enhet med den tidigare forskningen inom fältet myter i media och uppsatsens resultat 

diskuteras förslag till vidare forskning. Då det inte fanns möjlighet att i denna uppsats uttala 

sig om de faktiska mottagarna kan det vara av intresse att utföra en mottagarbaserad studie. 

Detta för att kunna uttala sig vidare om påverkan och uppfattning av användning av myter 

samt potentiella konsekvenser. Det är av nytta för att få en förståelse för vidare användning av 

myter inom reklam och dess applicerbarhet i relation till konsumenterna. Därav kan det vara 

av nytta att applicera metoden presenterad i denna uppsats på annat material, antingen ett 

större urval eller reklamfilm med annat syfte för att även möjliggöra för jämförelse mellan 

olika objekt. Vidare kan andra metoder och teorier vara av intresse för att undersöka myter 

inom reklam. Till exempel multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) kan vara intressant för 

att undersöka visuella medium så som reklamfilm. Detta skapar en intressant kontrast för att 

se om ett annat tillvägagångssätt kan finna liknande resultat.  

 

Ett annat tillvägagångssätt för vidare forskning kring detta med fokus lagt mer fallinriktat 

skulle kunna vara att se huruvida denna studie är kulturspecifik. Att använda samma 

tillvägagångssätt för att identifiera myter i McDonalds reklamer som inte figurerar på den 

svenska marknaden i den specifikt rådande kontexten som presenterats i denna uppsatts. Det 

skulle kunna vara av intresse att undersöka ifall denna typ av marknadskommunikation 
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baserad i myter är en metod som McDonalds använder sig av i andra kulturer och kontexter 

eller ifall denna strategi är fallspecifik för den undersökta svenska kampanjen. Med detta 

skulle möjligtvis en större mytbildning och överordnade marknadskommunikations 

intentioner för McDonalds kunna identifieras.   

 

Slutligen är det även av intresse att lyfta diskussionen kring reklamfilmens koppling till den 

rådande samhälleliga ideologin i vidare forskning. Reklam är starkt kopplat till samhället likt 

myter även är. Detta kräver ytterligare diskussion för att kunna kritiskt granska reklam och 

dess koppling tillsamhället. Det är av intresse att undersöka huruvida reklam till exempel har 

möjlighet att påverka ideologin och vad detta kan innebära för risker. Dessutom finns det även 

intresse att undersöka vilka konsekvenser som kan skapas av att reklamens eget budskap och 

ideologi verkar automatiskt och okonstlat och om det därför finns ett särskilt intresse av att se 

till reklamens påverkan.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Transkribering 

Berättarröst: 

I uniformen är alla jämlika.  

Ingen hänsyn tas till kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. 

Här bryr sig ingen om vilken gud du ber till eller om du inte ber alls.  

Allt vi kräver är att du är lösningsorienterad och fokuserad på uppgiften. 

I generationer har vi lärt hundratusentals unga svenskar vikten av självdisciplin, laganda och 

samarbete o hör och häpna? 

Det har visat sig vara receptet för mångfald, integration... och riktigt goda hamburgare. 

 

Transkribering: 

Scen 1: Kameran sveper framåt över ett landskap med skog och sjö. Vid horisonten syns 

gryningen precis över kanten. Resten av landskapet är kvar i ett mörkare blågrått ljus. 

Klipp till ett andra landskap. Kameran rör sig framåt. Landskapet är stadsmiljö med en stor 

bro som går över en flod. På flodens sidor syns ljus från hus. Återigen skymtar gryningen vid 

horisonten medan resten av landskapet är kvar i ett blågrått ljus.  

Klipp till ett tredje landskap. Kameran rör sig snett åt höger. Landskapet består av ett större 

antal flervåningshus, som kan liknas vid en förort. I bakgrunden syns ytterligare 

flervåningshus och område med skog. I det vänstra hörnet syns spår av gryningen. Resten av 

bilden är i ett mörkt grått ljus. Kameran klipper. 

 

Scen 2: Det är morgon, med en grå himmel. Kameran är still och i mitten av bilden syns en 

ung kvinna befinner sig i en lägenhet, i ett sovrum. Hon har har bäddat sängen och packar sin 

väska. Till höger i bild ligger en annan person och sover. Hon har på sig en neutral hoodie och 

stora örhängen. Håret är i en hästsvans och hon har inget tydligt smink. En voiceover börjar, 

med en manlig röst som säger “I uniformen är alla jämlika.”. Klipp till närbild från höger på 

kvinnans ansikte i profil när hon fortsätter att packa sin väska. Klipp till närbild på svart 

ryggsäck som kvinnan packar.  

 

Scen 3: Scenen tar vid inuti en lägenhet. I bilden syns en ung kvinna med halvt uppsatt hår. 

Kameravinkeln är snett från vänster. Hon står och speglar sig i en spegel medan hon tar på sig 

en jacka. Hennes ansiktsuttryck är neutralt. Berättarrösten fortsätter “ingen hänsyn tas till 
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kön…” Klipp till kvinnan när hon går ut genom ytterdörren.  Hennes rygg är vänd mot 

kameran. Kameran klipper. 

 

Scen 4: Scen utanför en byggnad vid en tågstation, relativt lantligt. Solen lyser upp himlen 

och glimtar genom träden. En ung man går ut från tågstationen med en ryggsäck på ryggen. 

Han har på sig mörka kläder och sneakers. Kameran befinner sig till höger om mannen, han 

syns i helbild. Berättarrösten fortsätter “etnisk bakgrund eller sexuell läggning.”. Kameran 

klipper. 

 

Scen 5: En ung man går utanför ett lägenhetshus, bort från huset. Medan han går drar han upp 

luvan på sin hoodie och rättar till axelremsväska. Kameran filmer honom i halvbild framifrån.  

Ljuset är disigt och blekt. Berättarrösten fortsätter “Här bryr sig ingen om vilken gud du ber 

till…” Kameran klipper. 

 

Scen 6: En bil kör på en skogsväg mitt i skogen. Kameran följer med bilen bakom i luften. 

Det löper en telefonlinje längs med vägen. På himlen syns ljuset från soluppgången, när den 

färgar molnen i varmare färg. Kameran klipper. 

 

Scen 7: En ung blond kvinna med näsring sitter i bilen och hänger mot fönsterrutan. Hon har 

ett neutralt uttryck medan hon tittar ut genom sidofönstret. Tjejen är i profil sett från höger. 

Kameran är i närbild. Berättarröst fortsätter “eller om du inte ber alls.” Kameran klipper till 

landskapsbild på en tallskog i solljus. Kameran rör snabbt åt vänster. Kameran klipper.  

 

Scen 8: Den unga mannen står på tågstationen, på perrongen (samma man som från scen 4). 

Solen är uppe men det är en kall morgon. Mannen står tyst och tittar ut på landskapet. Han 

syns i närbild i profil. Berättarrösten fortsätter “Allt vi kräver är att du är lösningsorienterad”. 

Kameran klipper. Ett tåg ses åka förbi i hög hastighet, kameran är still. Kameran klipper. 

 

Scen 9: En person cyklar på en asfalterad väg i stadsmiljö. Längre fram syns ett trafikljus. Det 

är närbild på cykeln och tramporna. Det är endast fötterna och benen som syns i bild. 

Berättarröst fortsätter “och fokuserad på uppgiften.”. Kameran klipper. Nu syns personen på 

cykeln i helbild. Det är en ung man med ryggsäck och ljus jacka. Han cyklar på en bro med 

utsikt över en stad. Solljuset syns till vänster i bild. Kameran filmar den unga mannen innifrån 

en buss, han syns genom fönsterrutan. Kameran sveper därefter till höger och mannen på 
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cykeln försvinner ur bild. Istället syns en annan ung i närbild. Berättarrösten fortsätter “I 

generationer har vi lärt hundratusentals…”. Han sitter på bussen och tittar ut genom fönstret 

med en sammanbiten min. Han lutar sig mot fönstret. Kameran klipper. 

 

Scen 10: En ung man står i ett omklädningsrum. Han syns bakifrån i halvbild. Han tar på sig 

en mörk kortärmad skjorta och knäpper den. Kameran klipper. Närbild på en svart sko. En 

person knyter skosnörena. Kameran klipper till närbild på en kvinna som sätter upp håret i 

hästsvans, på huvudet har hon en mörk keps. Kameran klipper en närbild till en man som 

knäpper bältet på byxorna. Kameran klipper närbild på en person som rättar till kragen på 

tröjan. Kameran klipper till närbild på en person som tar på sig skor. Berättarrösten under 

klippen är “unga svenskar vikten av självdisciplin, laganda och samarbete o hör och häpna!?” 

Kameran klipper.  

 

Scen 11: Sju snabba klipp på samtliga sju personer som tidigare synts i filmen. De syns alla i 

närbild, samt tittar rakt in i kameran med neutrala uttryck. Kameran klipper mellan varje 

person. Det sista klippet föreställer en ung blond kvinna, hon ler lite medan hon tittar in i 

kameran. Berättarrösten fortsätter “Det har visat sig vara receptet för mångfald…”. Kameran 

klipper.  

 

Scen 12: Vit korridor, där flera personer går tillsammans framåt. De har alla samma mörka 

kläder. Två personer tar på sig ett förkläde medan de går. Kameran klipper till halvbild där en 

person syns bakifrån. Han knyter sitt förkläde i midjan. Kameran klipper till en halvbild där 

personerna i korridoren istället syns framifrån. De går framåt tillsammans. På deras mörka 

kläder syns även nu McDonalds logga i gult. De har alla neutrala eller allvarliga uttryck. 

Ingen pratar. Mot slutet av scenen övergår filmen till några sekunders slowmotion. 

Berättarrösten fortsätter “... integration och riktigt goda hamburgare.”. Kameran klipper.  

 

Scen 13: Samling snabba klipp på några få sekunder var, alla i närbild. De visar olika sysslor 

på restaurangen till exempel fritering av pommes frites, rostning av bröd, tillagningen av en 

hamburgare. Dessa blandas med klipp på de anställda där de ler, pratar och lyssnar på 

varandra. Det sista klippet visar en ung man som ler stort. Kameran klipper. 

 

Scen 14: Kameran sveper över sjön och skogen som syns i filmens första scen. Vid 

horisonten syns gryningen tydligt medan resten av landskapet är kvar i ett gråblått mörkt ljus. 
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Efter några sekunder framträder texten “Fler borde göra donken” i gult. Den texten tonas 

sedan ut och istället framträder McDonalds logga i gult och med texten “gördonken.se” i vitt.  

 

De är skrivna i fetstilt sans serif med ett enkelt typsnitt i gul färg. Dessa tonas in under några 

få sekunder för att sedan tonas ut. Efter dessa ord följer McDonalds logga som tonas in 

tillsammans med texten “gördonken.se” som står direkt under loggan. Loggan är i gult, medan 

orden direkt under är i vitt. Texten är av samma typsnitt som den text som synts tidigare.  
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