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Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra 

produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av 

företaget som producerar och säljer bilar. Tesla är inte ett traditionellt företag när det gäller 

reklam och marknadsföring då de aldrig har marknadsfört sig via traditionella mediekanaler 

som TV-reklam, tidningar eller radio. Istället förlitar de sig på sina fans, och använder deras 

sociala mediekanaler för marknadsföringsändamål. Eftersom Tesla är ett modernt och tekniskt 

företag som får stor uppmärksamhet runt om i världen är det inte konstigt att människor finner 

företaget och deras produkter intressanta, därav har en fan-gemenskap vuxit kring upp 

företaget. Fandom är en kultur baserad på ett gemensamt intresse kring ett visst ämne eller en 

specifik sak. Kulturen är byggd på gemenskap och ett gemensamt intresse kring ämnet i fråga 

där fansen delar samma värden. Syftet med fandomproduktioner är inte att tjäna pengar, utan 

att dela materialet med andra personer som har samma intresse för ämnet. Tesla är medvetna 

om att det finns en stark fangemenskap runt företaget, vilket ledde till att de lanserade 

"Project Loveday" - ett projekt där deras fans fick möjligheten att skapa egna Tesla-

reklamfilmer som senare skulle sändas och publiceras på Teslas egna hemsida. Syftet med vår 

studie är att få fram vad Teslas fans och entusiaster vill kommunicera i sina egenproducerade 

filmer under kampanjen “Project Loveday”. Detta kommer göras genom att vi besvarar våra 

frågeställningar som innefattar hur fans och entusiaster framställer Teslas elbilar i sina 

egenproducerade filmer, samt vilka futuristiska konnotationer, symboler, ideologier, och 

myter som syns i dessa filmer. Med hjälp av semiotisk analys som metod kommer vi kunna 

tolka de olika tecken som förekommer i de utvalda filmerna, samt analysera dess innehåll på 

ett begripligt sätt för att sedan skapa en djupare förståelse kring vad man försöker förmedla. 

Studiens resultat visade att de föreställningar kring framtiden som förekommer i Project 



Loveday innefattar associationer till rymden och den teknik den bär med sig, samt att Tesla 

Motors besitter denna teknik och därmed kan ses som en del av framtiden. 
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ABSTRACT  

Author(s): Johan Hetting och Oskar Bouveng 

Title and subtitle:Project Loveday – Futuristic imaginations in fan-produced commercials.  

Language: Swedish 

Pages: 51 

Tesla is a multinational company which manufactures and sells electric cars among many 

other products and services. However, our study mainly focuses on Tesla Motors – the part of 

the company which produces and sells automobiles. Tesla is not a traditional company when 

it comes to advertisement or marketing – they have never advertised themselves through 

traditional media channels such as TV-commercials, newspapers, or radio. Instead they rely, 

and use their own fans and consumer’s media channels for marketing purposes. 

Since Tesla is such a modern and technological company which gets a lot of attention around 

the world, it is not strange that people find them and their products interesting. Therefore, a 

fan community has grown around the company. Fandom is a culture based on a mutual 

interest about a certain or specific matter. The culture is based on community, values and a 

shared interest in the subject. The purpose is primarily so share material with people with the 

same interest, not to profit on it. Tesla is aware that they have a strong fan community, which 

led them to launch “Project Loveday” – a project where their fans got the possibility to create 

their own Tesla commercials which later would be broadcasted and posted on Teslas own 

website. The purpose with this study is to obtain what Teslas fans and enthusiasts wants to 

communicate in their own produced movies in the “Project Loveday” campaign. This will be 

done by answering our questions of issue, which includes how fans and enthusiasts presents 

Teslas electric cars in their own produced movies, as well as what kind of futuristic 

connotations, symbols, ideologies, and myths that can be seen in these movies. By using 

semiotics as our choice of method we will interpret the different signs which occurs in the 

chosen movies, and analyze their content in an understandable manner regarding what they 

try to mediate. The result of the study shows that the perceptions about the future which 

occurs in “Project Loveday” includes associations to space, and the technique it brings along. 



It also shows that Tesla possesses this technique and therefore can be seen as a part of the 

future. 
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1.   Inledning  

Tesla Motors är ett företag som producerar och distribuerar bilar på en internationell marknad. 

Företaget vill med sina produkter visa att eldrivna bilar är effektivare, roligare, och mer 

skonsamma för miljön än fossilt drivna bilar (Tesla, 2018).  

Elon Musk som är hjärnan bakom företagets framgångar är en man som har visioner om 

framtiden. Musk arbetar mycket med hållbar energiproduktion-och konsumtion som till stor 

del ligger till grund för Teslas teknik. Några av hans visioner, förutom tillverkningen av 

elbilar, är att bedriva rymdfart i framtiden. Visionen han strävar efter är att kunna kolonisera 

planeten Mars och etablera ett mänskligt liv i rymden (Tesla, 2018). 

 

Tidigare forskning som vi senare i studien kommer behandla kring fandom, word of mouth, 

user generated content, social media users, och viral marknadsföring ligger till grund för att 

ge en förståelse för våra analyser och de resultat dessa leder till. Eftersom vårt samhälle och 

vår teknik blir alltmer digital med tiden, är denna typ av studie relevant. 

 

Enligt artikeln Elbilen som skakar om hela bilvärlden menar Anders Sandqvist på att ett av de 

mest aktuella och omtalade företagen i bilindustrin idag beträffande elektriskt drivna bilar är 

Tesla Motors (Sandqvist, 2014). Elbilarna som Tesla har producerat blir mer och mer 

populära bland världens bilkonsumenter. Vad som gör Tesla Motors till ett innovativt och 

nytänkande företag är inte bara tekniken i deras bilar som enbart drivs på el (Sandqvist, 2014). 

Det som även är speciellt med företaget är att de inte använder sig av någon traditionell 

marknadsföring likt många andra företag idag gör, exempelvis reklam, annonser, 

reklamfilmer m.m. Istället för traditionella marknadsföringsmetoder så förlitar sig företaget 

mycket på konsumenterna och deras kommunikation mellan varandra, till exempel “word of 

mouth” metoden (Grönroos, 2007).   

 

I Mars 2017 fick Musk en uppmaning via ett brev av en femteklassare vid namn Bria Loveday 

(Tesla, 2018). I sitt brev uppmanar hon Tesla att starta en tävling om vem som kan producera 

den bästa reklamfilmen, och att vinnaren i sin tur ska få sända sin reklamfilm på tv. Troligtvis 

insåg Elon Musk marknadsföringsvärdet i denna idé, och ett snabbt svar från hans personliga 

twitterkonto kom där han skrev att tävlingen kommer att bli av. Redan söndagen efter låg 

kampanjen uppe på hemsidan, och konsumenter och fans uppmanades att producera 
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reklamfilmer om Teslas elbilar. Reklamkampanjen uppkallades efter femteklassaren, och 

projektet fick därmed namnet “Project Loveday” (Tesla, 2018). 

Vad som intresserar oss är att analysera de reklamfilmer som har producerats i samband med 

“Project Loveday”-kampanjen. Eftersom Tesla Motors själva inte producerar några 

reklamfilmer, vilket är ovanligt bland företag idag, så blir fenomenet intressant att studera.  

Vi kommer i vår analys att tolka och utläsa vad som framställs i reklamfilmerna, vilka 

budskap som finns, samt de kulturella föreställningar och värderingar som representeras av 

Teslas entusiaster. 
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2.   Bakgrund  och  tidigare  forskning  

Detta kapitel kommer innefatta tidigare forskning som är relevant för vår studie. Kapitlet 

kommer ge en översikt av företaget Tesla, deras användning av sociala medier, samt deras 

undvikande av traditionella medier. Kapitlet kommer även beskriva tidigare forskning kring 

informationsspridning, och en av grunderna i vår studie; Fandom – som omfattar studier kring 

gemensamma kulturella och sociala värderingar som delas och sprids på sociala medier. 

2.1.   Tesla  som  företag  

Tesla är ett internationellt amerikanskt företag som grundades 2003 av entreprenören Elon 

Musk. Med över 30 000 anställda anses Tesla Motors idag vara ett stort företag i sin bransch, 

men det är fortfarande betydligt mindre och yngre än konkurrenter som exempelvis General 

Motors, Ford, etc. Trots att de är mindre än en del av sina konkurrenter har det inte stoppat 

företagets omsättning från att öka. På ett år har Tesla mer än dubblat sin omsättning från 1,2 

miljarder dollar till 2,7 miljarder dollar. (Kanje, 2017). 

Företagets primära affärsidé är att producera, och öka användningen av elbilar i världen. Idag 

är Tesla betydligt mer diversifierat-  utöver elbilar sysslar man bland annat med energilagring, 

batteriproduktion, hållbar energi, samt rymdforskning. Man har även utvecklat system för 

autostyrning av bilar, samt auto-parkering. Sedan lanseringen av sin första bil “roadster” 

2008, har Tesla släppt ytterligare tre modeller; Model S, Model X, samt Model 3 (Tesla, 

2018). 

Än idag har Tesla inte annonserat ut sina bilar via tv-reklam, tidningsannonser, radio, eller 

dylikt. De säljer sina bilar via sin egna hemsida och tillåter ingen återförsäljare att distribuera 

deras bilar (Schultz, 2017). Istället har man använt sig av en av de starkaste resurserna man 

har tillgång till, nämligen sina egna kunder och entusiaster. Att låta sina kunder vara 

representanter för sin marknadsföring leder till en ökad trovärdighet, då kunderna 

vidareförmedlar sina upplevelser av Tesla. 

Tesla är ett modernt multinationellt företag som ofta kommer på tal när det diskuteras elbilar 

eller framtida energiproduktion. Grundaren och den nuvarande vd:n Elon Musk är ingenjör, 

entreprenör och uppfinnare som från början kommer från Pretoria i Sydafrika. Musk är 

hjärnan bakom flertal stora bolag såsom PayPal, OpenAl, SpaceX och Tesla Motors. 

Företaget som Musk är mest omtalad för är just Tesla Motors och deras tillverkning av elbilar 

(Tesla, 2018).  
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Trots Tesla Motors miljömedvetna tänk kring en hållbar utveckling i transportbranschen så 

har företaget bemötts av kritik. Exempelvis visar en rapport om miljöutsläppen vid 

tillverkningen av Teslas batterier vara en stor miljöbov. Produktionen av ett batteri till Teslas 

bilar motsvarar tusentals mil körning med en fossilt driven bil. Detta är en rapport som går 

emot Tesla som miljövänliga och kritik kring företaget har uppstått (Rabe, 2017). 

 

2.2.   Tesla  i  sociala  medier  

Tesla använder sig flitigt av sociala medier, vilket är väldigt viktigt för företag idag. Tack 

vare Web 2.0 har tillgången till sociala medier öppnat upp för ett mer dynamiskt sätt för 

konsumenter och publik att ta del av information på webben (Booth, 2010). I och med dessa 

nya mediekanaler och sociala plattformar underlättar det för publiken att själva kunna styra 

över informationsflödet de tar del av. Genom att människor kan styra sin egen 

informationskonsumtion påverkar det även hur dagens marknadsföring ser ut. Där företag vill 

skapa ett intresse kring sig själva och sina produkter på ett sätt som intresserar publiken och 

får dem själva att gå in och aktivt välja att ta del av den specifika informationen och etablera 

ett engagemang. I och med att Tesla Motors inte använder sig av någon traditionell 

marknadsföring så har publiken eller konsumenterna inte blivit serverade någon slags 

information, utan istället har de fans och entusiaster eller andra intresserade tagit del av 

informationen på egen hand, med hjälp av tillgången till Web 2.0. Detta innebär att kunderna 

idag blivit mer aktiva på sociala medier än de tidigare varit på traditionella medier, som 

präglas mer av en passivitet hos kunderna (Booth, 2010).  

  

Informationsflödet mellan olika medieplattformar går under begreppet ”konvergens”. 

Kommunikationsprofessorn Henry Jenkins beskriver i sin bok “Konvergenskulturen”, att 

konvergensen beskriver de teknologiska, industriella, kulturella, och sociala förändringar 

beroende på vem som talar och vad de tror att de talar om” (Jenkins, 2012). Det är 

konsumenternas aktiva deltagande som ligger till grund för spridningen av det mediala stoffet, 

och det är personligt präglat vilken typ av information som det handlar om. Jenkins menar att 

konvergensen uppstår i huvudet på enskilda individer, och genom deras sociala interaktion. 

”Vi skapar alla vår egen personliga mytologi med hjälp av fragment av information vi hämtar 

från media, och tillämpar det senare i vår vardag”. Konvergens handlar om ett kulturellt skifte 

där konsumenten uppmuntras att söka ny information och foga samman innehåll från olika 
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medier. Detta innebär att det är konsumenterna själva som har möjlighet att skapa egna 

flöden, som sedan kan publiceras, delas och spridas vidare till andra konsumenter. Jenkins 

menar att det idag finns så mycket information att hämta idag att man inte kan ta in allt 

(Jenkins, 2012). Därmed sker det naturligt att man diskuterar informationen med andra 

människor, och det är i samband med dessa diskussioner som rykten och ”snackisar” skapas 

och kan skapa ett väldigt stort värde för just Teslas marknadskommunikation. 

  

När sociala medier introducerades innebar det inte någon övergripande förändring för 

marknadsföringen av varumärken, huvudmålet är ändå att attrahera kunder. Brand 

management är ett begrepp som innebär att man ska hitta en balans mellan att förstärka 

kundens spridning av varumärket på virala plattformar, samtidigt som man kontrollerar 

företagets huvudstrategiska marknadsföringsmål (Elliot & Percy, 2007). Word of mouth faller 

under kategorin ”viral marknadsföring” som i breda drag beskriver vilken strategi som helst 

som uppmuntrar individer att sprida informationen vidare, vilket skapar potential för en 

tillväxt i informationen som påverkar och influerar. Detta kan man se i vardagligt bruk när en 

kund yttrar sig kring en produkt, ett företag eller stödjer ett visst varumärke. 

Marknadsföringstekniken tillåter användare att sprida varumärket vidare, vilket skapar en 

exponering för företaget. På grund av detta har företag blivit intresserade av att utforska och 

använda sociala medier för kommersiell nytta.  

 

2.3.   Tidigare  forskning  

Vår studie kommer kretsa kring det medie- och kommunikationsvetenskapliga 

forskningsfältet inom marknadskommunikation. Den tidigare forskning vi kommer fokusera 

mest på är den som behandlar konsumenternas aktiva deltagande, som till exempel user 

generated content, word of mouth och fandom. Eftersom en stor del av studien kretsar kring 

Teslas kunder och fans, samt hur de bidrar till att stärka Teslas varumärke, kommer dessa 

entusiasters, eller fans egenproducerade material ligga till grund för vår uppsats. 

                                                          

2.3.1.   User  generated  content  

”User generated content” är egenproducerat material skapat av internetanvändare i syfte att 

sprida det vidare till andra användare. Zhang, Moe och Schweidel (2017) beskriver i sin 

rapport vad det är som gör att människor på sociala medier drivs till att sprida egenproducerat 
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material på internet och sociala medier. Det finns flera faktorer som spelar in när man studerar 

vad som gör att ett visst innehåll sprids mer än andra sorters innehåll. Till exempel tenderar 

innehåll som är baserat på känslor få större spridning än innehåll som inte innehåller 

känslomässigt material. Många användare på internet och social medier sprider också innehåll 

som är populärt för att påverka sin egen image eller sitt egna varumärke. Med medvetna val 

delar dessa användare selektivt innehållet för att överensstämma med användarens önskade 

image. Eftersom tillgängligheten av forum online är så pass stor kan användare enkelt skapa 

sig möjligheten att påverka och ändra sin image efter önskemål med hjälp av egentillverkat 

material. Målet med ”user generated content” kan variera beroende på innehåll och vilken 

bakomliggande agenda som finns för att sprida materialet. Det kan bestå av olika politiska 

budskap, åsikter, nyheter och idéer. Rapporten förklarar även att vem opinionsbildaren är för 

det egenproducerade materialet spelar stor roll, som till exempel ålder, kön, social status, 

relationsstatus m.m. Vår analys är en semiotisk studie på just “user generated content” 

material och därmed gör det denna forskning är aktuell och intressant att titta på för vår analys 

och studie (Zhang, Moe & Schweidel, 2017).  

 

2.3.2.   “Word  of  mouth”  i  sociala  medier  

När det gäller marknadskommunikation i sociala medier kretsar mycket kring att kunden själv 

är aktiv. Eftersom sociala medier är uppbyggd på just aktivt deltagande är det därför viktigt 

att kunderna delar med sig av sina erfarenheter till andra, så kallat word of mouth (Mossberg 

& Johansen, 2007). Tidigare var “word of mouth” mer anpassad för personliga möten i form 

av tal. På senare tid har teknikens framfart möjliggjort att “word of mouth” sker genom 

sociala medier och digitalt istället för det traditionella orala tillvägagångssättet. Sms, e-post 

och andra möjligheter som tekniken erbjuder gör att spridningen av information går mycket 

snabbare och att man kan nå fler vänner och bekanta. De sociala medierna bör ses som ett 

verktyg för att nå kunderna där de idag befinner sig, nämligen på sociala medier och internet 

(Mossberg & Johansen, 2007). 

 

Grönroos (2007) menar att en “word of mouth” kommunikation kan vara mer effektiv än vad 

traditionell marknadsföring skulle kunna vara. Eftersom “word of mouth” kommunikationen 

sker genom familj, vänner och bekanta blir informationsspridningen mer effektfull eftersom 

man har en närmare relation till den som sprider informationen. Om erfarenheter och 

upplevelserna kring företaget är positiva så kan det gynna företaget, är upplevelserna negativa 
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kan de ge en motsatt effekt. Vi använder oss bland annat av denna information för att 

analysera och förstå dagens kommunikation mellan användare på internet och sociala medier 

(Grönroos, 2007). 

 

2.3.3.   Fandom  

Henry Jenkins (1992) är kommunikationsprofessor på University Of Southern California och 

har studerat hur så kallad ”fandom” skapar en gemenskap grundad på ett delat intresse. 

Utifrån sina egna bidrag för detta delade intresse får man sedan en bekräftelse. Då många 

Tesla-entusiaster aktivt delar med sig av sitt egenproducerade material kring Tesla, anser vi 

att just forskning kring ”fandom” är tillämpningsbar i vår studie. 

 

Jenkins (1992) beskriver fandomkulturen och fans som en social gemenskap där man delar 

lika intressen och värderingar. Grunden till att en fangrupp skall kunna skapas är att den 

gemensamma gruppen tar ett lånat material som de i sin tur använder för att skapa sig en egen 

social grupp. Gruppen förklaras sedan utifrån de kulturella eller sociala värderingar som 

medlemmarna delar (Jenkins, 1992). 

 

Fandom kan enligt Jenkins (1992) beskrivas som en gemensam komplex och varierande 

kultur. Jenkins menar på att det finns olika sorters områden inom fandomen och att de har 

olika slags betydelser beroende på vilken aktivitet de innehåller. Jenkins menar också att 

mottagande som är en del av mediekonsumtionen är första området där ett fan aktivt tar del av 

information och även behandlar det på en emotionell nivå. Det som urskiljer ett fan från ett 

”icke-fan” är att ett fan blir så insatt att denne vill förstå all den mottagna informationens 

detaljer. Genom att aktivt söka information och lära sig mer om detaljerna kring det valda 

ämnet blir mottagaren en typ av expert inom sitt valda område, och han/hon känner en slags 

kontroll över ämnet. Genom denna mottagningsprocess skapar fanet en möjlighet att skapa en 

egen tolkning av den mottagna informationen, för att sedan sprida den vidare till andra fans i 

sociala interaktioner. För att fansen skall kunna skapa sig olika meningar om information 

krävs det att de tillsammans delar, uttalar och för diskussioner kring ämnet (Jenkins, 1992). 

 

Ömsesidighet, kollektivism, lojalitet, identitet och samhörighet är flera aspekter som Jenkins 

(1992) nämner ligga till grund för fandomens riktlinjer och normer. Interaktioner mellan 

fansen skapar då ett starkt samband och en styrka i deras identiteter. Genom att skapa känslan 
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av samhörighet mellan helt främmande människor uppstår en trygghetskänsla hos fansen som 

gör att de kan klara av ensamhet och motarbeta förolämpningar och även bibehålla ett sunt 

levnadssätt (Jenkins, 1992). 

 

Det som manar fans till att skapa och producera sina egna tolkningar av något är möjligheten 

att kunna uttrycka, dela med sig och visa andra fans. Fandom fokuserar i första hand inte på 

att göra vinstdrivande produktioner utan väljer istället att distribuera sitt material, på grund av 

intresse, via valda kanaler vars syfte inte är vinstdrivande (Fiske, 1997). Fans tillhör en annan 

grupp än de vanliga medieanvändarna och är oftast mer engagerade och aktiva. Fiske (1997) 

beskriver fans som aktiva producenter. De tar del av information och budskap, som de sedan 

tolkar individuellt, och producerar sin egna version av. Därefter delar de sin tolkning vidare 

till övriga fans. Även andra människor som från början inte är fans kan tilltalas av den 

information och kommunikation fans uttrycker och därmed bli aktiva i fandomen, till exempel 

vänner, klasskamrater, kollegorna på jobbet eller grannen. Utifrån hur fansen uttrycker sig kan 

det påverka människorna i omgivningen och ge dem en känsla av tillhörighet (Jenkins, 1992). 

 

Lucy Bennet (2014) har i sin studie undersökt hur fandomen och fankulturen utvecklats 

genom tiden i och med den tekniska era som pågår, och de sociala mediers betydelse i dagens 

samhälle. Med tillgången till onlineplattformar och andra sorters forum för gemenskap blir 

fankulturen mer avgränsad och specifik online. Bennet (2014) menar även att då det är så 

enkelt att ta del av den digitala teknologin och onlineplattformar, bidrar det till en kultur med 

ökat deltagande från fans, som i sin tur bidrar till att aktiva fandom-grupper växer sig allt 

större. När användandet av sociala medier och internet ökade bidrog det till att fans fick större 

tillgång till material och lättare kunde integrera med andra fans. Bennet (2014) menar att 

grunden till fandomen är just att kunna kommunicera med varandra och utbyta information 

och kunskap inom just det specifika området. Det hjälper även fansen att kunna utveckla och 

uttrycka sina egna produktioner, samt att enkelt kunna sprida och dela dessa i ett bredare led. I 

dessa fall har de sociala medierna en väldigt stor betydelse och inverkan (Bennet, 2014). Just 

detta område är vad vi kommer studera i vår analys då vi tittar på vad fans och entusiaster 

uttrycker och förmedlar för budskap i sina egenproducerade reklamfilmer. 

  

Ett område som Bennet (2014) även behandlar är den organisatoriska och medborgerliga 

makten. Hon beskriver att fans på olika sätt kan bedriva aktivism för att till exempel rädda 

eller starta en viss produktion eller kampanj. Till exempel Teslas kampanj ”Project Loveday”, 
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som skapades på grund av en uppmaning från ett fan. Genom de sociala medierna och dagens 

teknologi kan denna information mellan mottagare och producent enklare framföras, och även 

besvaras (Bennet, 2014). 

 

Vi uppfattar att Tesla har en stark kultur runt om i världen. Till exempel så finns det ett fan-

community här i Sverige som heter Tesla Club Sweden. Det är ett forum där entusiaster och 

fans diskuterar allt gällande företaget och bilen Tesla. På forumet publiceras 

diskussionstrådar, bilder, filmer samt annat eget producerat material. Forumet beskriver sig 

själva som en oberoende märkesklubb för entusiaster och ägare av bilen Tesla. Det finns även 

en podcast som heter Teslapodden. I denna podcast diskuteras alla de teman som Tesla är 

involverade i, samt Elon Musks olika projekt (Tesla Club Sweden, 2018).  

2.3.4.   Social  Media  Influencers  

I den vetenskapliga studien från 2011 “Who are the social media influencers?” diskuterar 

artikelförfattarna Freberg, Graham, McGaughey, och Freberg fenomenet ”social media 

influencers”. Social media influencers är ett begrepp som kretsar kring en tredje part, anlitat 

av ett företag eller organisation som försöker marknadsföra sig själva med hjälp av sociala 

medier. Syftet med social media influencers är att aktivt attrahera nya kunder till företagen de 

är anlitade av, samt forma publikattityder gentemot produkter genom de sociala 

medieplattformarna. Fenomenet influencers har mött både positiv och negativ kritik från olika 

sidor inom forskningen. Somliga forskare anser att influencernas metoder är aggressiva och 

påtvingande för konsumenterna, andra anser det vara positivt att etablera samarbeten med 

influencers, då det kan bidra till att höja varumärket och stärka företagens marknadsföring. 

Det är viktigt för företagen som använder sig av influencers att precist ta reda på hur dessa 

kan utnyttjas och bemötas av konsumenterna de är tilltänkta att attrahera (Freberg, Graham, 

McGaughey & Freberg, 2011).  

 

2.3.5.   Viral  marknadsföring  

Viral marknadsföring är en teori som kretsar kring marknadsföring av ett innehåll vars syfte 

är att spridas viralt på ett internationellt plan (Kaplan & Haenlein, 2011). I samband med att 

sociala medier vuxit sig populära på Internet, har även marknadsföring på dessa plattformar 

ökat markant den senaste tiden. Detta beror på den låga kostnaden, och den breda målgrupp 

man kan nå med hjälp av sociala medier. Därför har även ett nytt begrepp växt fram kring 
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detta fenomen, så kallad ”viral marknadsföring”. På grund av låga kostnader och en bred 

målgrupp har denna typ av marknadsföring under senaste tiden blivit populär hos företag och 

organisationer. Tanken är att budskapet eller den tilltänkta produkten ska utmärka sig från 

liknande produkter så pass mycket att målgruppen som produkten är avsedd för, väljer att 

exponera detta på sina egna kanaler, sociala medier och sprider det vidare till sin 

gemenskapskrets. Syftet med viral marknadsföring är självklart också att få ut budskapet, men 

det kretsar även mycket kring att få ut det till sin omgivning på ett effektivt och snabbt sätt. 

Man skulle därför kunna jämföra viral marknadsföring med ett virus som sprids snabbt från 

person till person. Tack vare de digitala plattformarna som idag existerar har möjligheterna att 

sprida informationen vidare på ett snabbt sätt förbättrats jämfört med hur man tidigare spred 

budskapet i traditionell media. Ett av syftena för användarna som använder sig av sociala 

medier är just att dela med sig av sina egna händelser och intressen. Detta visar att de digitala 

plattformarna är beroende av ett aktivt deltagande från sina användare (Kaplan & Haenlein, 

2011). Eftersom både viral marknadsföring och tvåstegshypotesen i grund och botten kretsar 

kring spridning av information kring produkter och erfarenheter via sociala medier anser vi att 

dessa teorier kan bidra till att förklara och ge en djupare innebörd i vad som kommuniceras i 

de utvalda filmerna.  
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3.   Begrepp  

Vi har valt att nedan beskriva ett antal begrepp som kommer att underlätta förståelsen under 

läsningen.  

3.1.   Web  2.0  

Tim O´Reilly förklarade teorin om Web 2.0 som ett mer dynamiskt sätt för publiken och 

konsumenterna att kunna ta del av information online och på webben. I och med de nya 

mediekanalerna och sociala plattformarna underlättar det för publiken att själva kunna styra 

över informationsflödet som de tar del av. Genom att styra sin egen informationskonsumtion 

påverkar det även hur dagens marknadsföring ser ut. Företag vill skapa ett intresse kring sig 

själva och sina produkter på ett sätt som intresserar publiken och får dem själva att gå in och 

aktivt välja att ta del av den specifika informationen och etablera ett engagemang (Booth, 

2010). 

  

3.2.   Tvåstegshypotesen  

Tvåstegshypotesen är en teori som utformats av sociologerna Elihu Katz, och Paul Lazarsfeld. 

Katz och Lazarsfeld menar att det inte enbart är medias beskrivning av någonting som avgör 

hur allmänheten tolkar det beskrivna. Individuella opinionsledare fyller även denna funktion 

genom att bilda en uppfattning kring ett valt ämne, och därefter sprida och dela sin åsikt med 

omgivningen (Gripsrud, 2011).  

 

3.3.   Protagonisten  

För att göra en film som lockar oss tittare och får oss att fastna krävs det att någon typ av 

konflikt sker, där någon av huvudrollerna sätts i ett underläge (protagonisten). 

Bergström (2016) menar att psyket hos oss människor fungerar på så vis att om det finns en 

person i ett utsatt underläge så tar vi oftast parti för denne. Vi får samhörighetskänslor för den 

utsatta parten och identifierar oss själva i situationen. Motsatsen till denna roll är den som tar 

ett överläge i storyn (antagonisten) och gör att det blir ett driv framåt i historien på grund av 

den dramaturgiska kurvan, som skapas i och med dessa motsatser. Detta skapar en 

framåtrörelse och lockar tittarna att följa vad som händer och trollbinder oss (Bergström, 

2016). 
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4.   Syfte  

I den här studien kommer vi att analysera några av de reklamfilmer som producerades i 

samband med reklamkampanjen Project Loveday. Vi kommer att analysera innehållet i 

reklamfilmerna, som är producerade av konsumenterna själva. Analysens fokus kommer att 

ligga på att utläsa kulturella föreställningar, ideologier, myter och representationer kring 

bilmärket Tesla.  

 

Anledningen till att vi valt att analysera dessa reklamfilmer är för att denna typ av 

användargenererad marknadsföring är väldigt innovativ. Ett multinationellt företag som Tesla 

använder sig av sina fans för att kommunicera vilken typ av företag de vill framställas som är 

ett relativt nytt fenomen inom marknadsföring. Stora företag brukar i synnerhet marknadsföra 

sig själva med traditionell marknadsföring som är i linje med deras visioner och värderingar. 

Till exempel radio, tv, reklamer m.m. Med “Project Loveday” har Tesla anförtrott detta 

uppdrag till sina entusiaster. Anledningen till varför vi finner detta intressant är att studier om 

producerat material från kampanjer likt “Project Loveday” är sällsynt och har inte studerats i 

större grad tidigare.  

 

Då det finns bristfälligt med studier angående användargenererat innehåll från kampanjer likt 

Project Loveday, så är vår studie relevant och bidrar med kunskap om ett sällan berört ämne. 

Detta är intressant för oss att studera och analysera eftersom dagens konsumenter blir mer och 

mer aktiva på sociala medier och har större möjlighet att framföra egna åsikter. Det vi 

kommer att titta på är vad som kan utläsas i reklamfilmerna och deras djupare betydelse. Vi 

kommer även att analysera vad vi kan utläsa för kulturella föreställningar och värderingar som 

finns i reklamfilmerna.  

 

Syftet med studien är att se vad fans och entusiaster kommunicerar i sina egna produktioner 

om ett företag med en stark kultur. Vi har valt att fokusera på de produktioner från kampanjen 

”Project Loveday”. 

 

I denna studie kommer vi att bidra med kunskap och analyser som kan resultera i en ökad 

förståelse för betydelsen av konsumenters aktiva deltagande i marknadsföringen och de 

egenproducerade material angående företaget.  
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5.   Frågeställning  

 
•   Hur framställer fans och entusiaster Teslas elbilar i sina reklamfilmer? 

•   Vad för futuristiska konnotationer, teman och symboler kan analyseras och tolkas i 

reklamfilmerna? Och vad kan man tyda för budskap och attityder? 

•   På vilket sätt syns ideologier och myter i reklamfilmerna? 
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6.   Teori  

I teorikapitlet kommer vi redogöra och presentera det teoretiska ramverk vi kommer tillämpa i 

uppsatsen. Semiotiska begrepp som denotation, konnotation, samt representation, och ideologi 

kommer att presenteras. Vi kommer att kort lägga fram argument varför vi valt just dessa 

teorier och begrep, och även hur vi kommer att använda dem i vår analys.  

 

6.1.   Representation  

Begreppet representation syftar till användningen av språk och bilder för att skapa mening och 

innebörd kring vår omvärld (Sturken & Cartwright, 2009). Man skulle kunna kalla det en 

överenskommelse för hur någonting ska tolkas av allmänheten. Som en del av 

representationen använder vi oss av ord för att förstå, beskriva och definiera världen som vi 

ser den, vi använder även bilder för samma syfte. Hall menar att representationen är en brygga 

mellan mening och språk med kultur. Ett språk har ett antal regler som kan användas för att 

uttrycka sig, och tolka budskap av en representation. Tidigare historia och debatter kring 

representation har övervägt om dessa system av representation verkligen representerar den 

verklighet vi lever i. Hall menar att representation kan handla om två olika saker, att beskriva 

och att symbolisera. Därför finns det en viktig koppling mellan representation och de 

semiotiska begreppen denotation och konnotation, som vi kommer att använda oss av i denna 

studie för att analysera de filmer Teslas entusiaster producerat. Eftersom bilder ofta står för 

någonting och innehåller budskap från en avsändare representerar de även någonting man 

med hjälp av verktyg som denotation och konnotation kan avkoda (Sturken & Cartwright, 

2009). 

 

Bo Bergström (2016) talar om att när man analyserar bilder så är det viktigt att förstå vad 

”synekdokebilden” innebär och har för betydelse. Synedoke betyder att man genom att veta 

en liten del av något får tillräckligt med information och påvisning om vad helheten kan vara. 

Till exempel om vi ser en båt så tänker vi automatiskt på sjölivet och målar upp en bild med 

vatten, fiskar, vågar m.m i vårt medvetande (Bergström, 2016).  

 

Det finns även andra starka argument kring varför representationen är så viktig som den är. 

Sociologen Simon Lindgren beskriver i sin bok ”Populärkultur” från 2009, innebörden och 

vikten av representation. Han förklarar att vi behöver dela samma begreppsliga kartor, och 
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tolka världen på samma sätt för att kunna kommunicera med varandra och förstå varandra helt 

(Lindgren, 2009). Begreppet “representation” kommer att därför vara en viktig teori i vår 

analys för att förstå de olika budskapen som uppkommer i fansens egenproducerade 

reklamfilmer.  

 

6.2.   Ideologi  

Ideologi är tankar kring en utformning av de samhällen vi lever i, den finns i alla kulturer. 

Man brukar ofta tala om ideologier som bestämda tankar kring hur någonting är, eller ska vara 

(Sturken & Cartwright, 2009). När man diskuterar ideologi kan man få uppfattningen om att 

det är någonting man måste engagera sig i, exempelvis nationalism, kommunism. Ideologi är 

någonting vardagligt som alla är en del av, oavsett om man är medveten om det eller inte 

(Sturken & Cartwright, 2009). Det finns många sätt att få oss att reagera på vår värld och 

omgivning. Bilder, film och TV är verktyg som kan användas för detta ändamål. De används 

för att förstärka våra ideologiska normer kring hur någonting ska vara. Enligt Sturken och 

Cartwright är den viktigaste delen av ideologier just att de uppenbarar sig som naturliga 

snarare än någonting som produceras för att någonting ska fungera på ett specifikt sätt 

(Sturken & Cartwright, 2009). Ideologier kan alltså likt Roland Barthes begrepp beskrivas 

som konnotationer poserande som denotationer.  

 

Den Marxistiske filosofen Louis Althusser beskriver med sitt ideologibegrepp 

”Althusserianism” hur ideologi är ett system av representationer – bilder begrepp eller idéer, 

som behärskar människans eller en samhällsgrupps tankar och beteenden kring vår 

omgivning. Enligt Althusser är ideologin inte en verklighet – utan ett fiktivt förhållande 

mellan människor och deras egna levnadsvillkor. Althusser säger att ”ideologi är idéernas 

logik” – med detta menar han att idéer är ordnade på ett bestämt sätt. Althusser menar att 

syftet med en ideologi är att kontrollera de sociala ställningar som existerar för att på så vis 

kontrollera kapitalismen i samhället. Detta gör man genom att plantera in koder i människors 

tankar (Sturken & Cartwright, 2009). 

 

Althussers ideologibegrepp har bemötts av kritik om att de ideologiska karaktärsdragen 

presenterar någonting enbart med framgång, och utan motstånd, motgångar, och därmed utan 

möjlighet till utveckling. I dagens samhälle rör vi oss mot en mer medveten livsstil präglad av 
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hållbar utveckling, återvinning och hållbar energi. Därmed är Tesla ett aktuellt företag som 

har futuristiska tankar och en stark framtidsideologi (Tesla, 2018). 

 

Ideologikritik kan tillämpas för att granska olika ideologier. Man kan använda denna typ av 

metod för att identifiera en dominerande ideologi, och för att framhäva hur personen bakom 

denna vill, eller kan påverka sin omgivning (Jameson, 1985). Likt majoriteten av de 

ideologier som existerar ska det finnas utrymme att sticka hål på de argument och teser som 

styrker avsändarens syfte med ideologin, ett verktyg för att kunna göra detta är just 

ideologikritiken. Syftet med ideologikritiken är alltså att finna de svagheter som finns, och 

poängtera dessa för att förbättra ideologin, eller för att presentera ett effektivare alternativ. 

Man kan även använda sig av ideologikritik för att undersöka undergivna ideologier, och 

försöka finna skäl till varför de är just undergivna (Jameson, 1985). 

 

Enligt många forskare är ett av ideologins syften att bevara samhället (Carlsson, Fornäs, 

Holmqvist, Ross, Strand, & Von Feilizten, 1994). Man talar ibland om olika former av 

acceptans som bidrar till att stabilisera de generella värden och uppfattningar människorna i 

samhället har av vad som är normalt eller acceptabelt. I boken ”Kommunikationens 

korsningar” beskriver man två viktiga former av acceptans, normativ- och pragmatisk 

acceptans. Normativ acceptans innebär att man införlivar de värden samhället anser 

vara”normala”, så att man skapar en bild av att de rådande förhållandena är rättvisa och att 

den bilden värdena ger också är de ”korrekta”. Pragmatisk acceptans innebär att 

samhällsinvånarna respekterar, och accepterar de ledande normerna och värdena enbart på 

grund av att det inte är lönsamt att försöka förändra dessa. Ett konkret exempel på pragmatisk 

acceptans kan exempelvis vara en lag som stadgats, men som inte går att förändra eller ersätta 

utan en mödosam kamp (Carlsson, Fornäs, Holmqvist, Ross, Strand & Von Feilizten, 1994). 

 

6.3.   Myter  

Lindgren (2009) beskriver att myter har existerat länge och har utgjort stommen för flertalet 

religioner genom tiderna, och finns i världens alla kulturer. En myts uppgift är att tala om hur 

någonting är genom att förbinda det budskap man vill sända ut (myten), i en verklighet. Som 

tidigare nämnts har filosofen Louis Althusser myntat begreppet ”althusserianism”, där han 

hävdar att ideologi är ett verktyg som används för att kontrollera samhället och dess invånare. 

Detta gör man med hjälp av falska föreställningar som kodas, och planteras i människors 
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medvetande med hjälp av exempelvis tv, reklam, och radio. Enligt Roland Barthes fungerar 

myter på ett liknande sätt. En myt är en tolkning av verkligheten utifrån en specifik kultur. 

Likt ideologier har myter bakomliggande intressen och motiv som styr dem, och syftet är 

detsamma som det för ideologier, nämligen att kontrollera maktstrukturen i samhället. Myter 

skyltar inte med att de just är myter. Det är ingenting som syns tydligt, utan de är 

sammansmälta med både historia och verkliga händelseförlopp för att framstå som så 

naturliga som möjligt, vilket är anledningen till varför det kan vara så svårt att identifiera 

dessa. Just på grund av det ovan beskrivna fenomenet kan myterna förändras eller utvecklas 

för att passa in just i den kultur den är aktuell inom (Lindgren, 2009). Både myter och 

ideologier kan vara så starkt argumenterande att man tror att de förmedlar en sanning, eller är 

den enda uppenbara sanningen, vilket kan man se tydligt under nittonhundratalets mitt, där 

ideologi kom att spela en relevant roll under två världskrig. Till exempel i form av 

propaganda förespråkade man i Tyskland att nazismen var den enda rätta ideologin, och i 

Sovjetunionen förespråkades kommunismen på samma sätt. 

 

Det finns både ett mytologiskt och ideologiskt innehåll i filmerna som representeras med hjälp 

av olika verktyg. Eftersom många av våra normer och värderingar är uppbyggda på myter är 

det heller inte konstigt att vårt samhälle till stor del präglas av dessa. Därför har vi valt att 

använda oss av dessa begrepp i vår studie för att lättare förstå innehållet i reklamfilmerna som 

fansen gjort (Lindgren, 2009). 

 

6.4.   Denotation/Konnotation  

Denotation och Konnotation är två begrepp som myntades av semiotikern Roland Barthes 

inom sina studier av semiotiken. Barthes beskriver dessa begrepp som verktyg för att 

analysera någonting ur ett visuellt perspektiv (Gripsrud, 2011). Denotation i en bild hänvisar 

till den bokstavligt beskrivande betydelsen av bilden, de vill säga, uppenbara sanningar. 

Exempelvis kan en bild på Big Ben denotera någonting stort, en byggnad i London, en 

gammal byggnad. Denotation brukar generellt sätt ses på ett liknande vis av de flesta 

människor då det man ser är det som denoteras. Konnotation är ett djupare steg i analysen där 

man tolkar denotationens betydelser. En konnotations betydelse kan vara betydligt svårare att 

komma överens om på grund av att det finns många personliga bakomliggande faktorer och 

associationer som kan spela in för dess innebörd och betydelse. Vi anser att denotation och 

konnotation är två teoretiska begrepp som är nödvändiga för att kunna avkoda och förstå de 
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budskap, värderingar, och innehåll som filmens skapare vill förmedla, samt som ligger i linje 

med Teslas egna varumärke och dess image. Ur ett konnotativt perspektiv kan bilden 

representera London, nationalism, historia, stolthet osv (Gripsrud, 2011). 

 

Vi kommer att studera reklamfilmerna efter vad vi ser och hur vi kan tolka dessa så är 

denotation och konnotation lämpliga teorier för oss att använda. Med dessa begrepp hjälper 

det oss att få fram det vi söker och vi kan skapa oss en bredare uppfattning kring vilka 

element som förekommer och präglar de utvalda filmerna, samt vad dessa är tänkta att säga 

åskådaren. 

 

6.5.   Ikon  

En ikon är bild som hänvisar till någonting utanför ens personliga associationer. En ikon 

brukar ha ett symboliskt värde för många personer. De brukar representera känslor, meningar, 

och innebörder. Ikoner brukar generellt kunna tolkas på samma sätt oavsett kulturell 

bakgrund. Ett exempel på en ikon från en reklamfilm vi analyserar är hunden, som är ikon för 

en familjevän som står för lojalitet och vänskap (Lindhal & Engelsöy, 2013). 

 

En symbol är en form av tecken som är tänkt att representera någonting. Det kan handla om 

allt från nationsflaggor till trafikskyltar. Eftersom en symbol är en av tre former som utgör ett 

tecken (tillsammans med ikon och index), har vi valt att beskriva begreppet men samtidigt 

valt att exkludera det från denna studie då det är snarlikt begreppet representation som vi 

kommer att använda oss av. Anledningen till detta är att vi anser att representation har en 

större tillämpbarhet för vår studie ur ett analytiskt perspektiv (Lindhal & Engelsöy, 2013).  

  

6.6.   Index  

Ett index är en sammankoppling mellan en beskrivning och hur någonting är. Exempelvis är 

beskrivningen av vad du har på dig ett index. Man skulle kunna säga att is är ett index på kyla 

(Lindhal & Engelsöy, 2013). Index kommer inte vara något som präglar studiens resultat. 

Men eftersom det är ett begrepp som hänger samman med metafor, ikon och symbol. Så har 

vi valt att förklara begreppet.  
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6.7.   Metafor  

En metafor är ett bildligt uttryck för att förklara eller beskriva hur någonting är. Stark som ett 

lejon kan exempelvis vara en metafor för att man är fysiskt stor och stark. Lejon har sedan 

lång tid tillbaka varit associerat med makt och dominans, de har exempelvis funnits på 

vapensköldar och fanor sedan medeltiden (Lindhal & Engelsöy, 2013). Metaforer kommer att 

synas i vår studie där vi tolkar de olika reklamfilmernas innehåll och vad de kan betyda, till 

exempel rymden som kam vara en metafor för framtiden.   

 

6.8.   Färger    

Bo Bergström beskriver i sina bok Visuell kommunikativ kommunikation (2016) hur färger  

kan användas för att förbättra kommunikativa funktioner. Färger används för att attrahera, 

skapa stämning, informera, strukturera, samt kommunicera innehåll. Exempelvis kan starka 

färger användas för att skapa uppmärksamhet. Men färger kan även ha en representerande och 

förmedlande funktion. Exempelvis representerar färgen röd i många fall livlighet, och blått 

representeras med respektfullhet och förväntansfullhet (Bergström, 2016). Eftersom färger har 

en stor del av det visuella innehållet i filmerna vi kommer analysera är färgernas funktion och 

vad de förmedlar relevant för vår studie. 
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7.   Metod  och  material  

I vårt metod och material kapitel kommer vi ge en kort beskrivning av semiotiken som val av 

metod och varför vi valt den. Vi kommer sedan under rubriken ”tillvägagångssätt” beskriva 

hur vi tillämpar metoden för att analysera det tilltänkta materialet. Därefter följer en 

beskrivning vad för sorts material vi valt att använda oss av. Slutligen under rubriken ”urval” 

beskriver vi vilket sorts material analysen grunder sig på, samt varför. 

 

7.1.   Semiotiken  

Lingvisten Ferdinand de Saussure är en av de som ligger till grund för semiotiken. Semiotiken 

kommer från det grekiska språket och betyder “semeion” som översätts till “tecken” på 

svenska. Semiotiken är vetenskapen om tecken och teckensystem som har olika funktioner 

och betydelser för oss människor i vår kommunikation. Det är den teori som ligger till grund 

för all vår syn och förståelse för bildspråk (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006).  

 

7.2.   Varför  val  av  Semiotik  

Vi valde att använda oss av semiotiken eftersom det är läran om tecken och vad det är som 

ger kommunikationen olika slags betydelser. Bildens roll i vår mänskliga kommunikation 

spelar en stor roll beroende på vilka olika situationer den sätts i. Vi kommer att analysera 

reklamfilmer som består utav en sekvens av flertal bilder. Ett sätt att analysera bilder är att 

utgå från tecknet och använda sig av det för att titta närmare på vad dessa kan kommunicera 

och betyda. För att förstå olika tecken krävs ett slags regelverk för att kunna tolka vad de 

olika tecknen betyder. Har vi människor inte något regelverk för betydelserna av alla dessa 

olika tecken så blir kommunikationen obegriplig, vilket leder till att vi inte förstår varandra. 

Som metod ser vi semiotiken som ett bra val då vi kan använda den för att tolka olika tecken i 

reklamfilmer och deras betydelser för att få en djupare förståelse för vad avsändaren vill 

kommunicera och säga. Genom semiotiken kommer vi enklare kunna utläsa kulturella 

föreställningar, samt ideologiska- och mytologiska budskap i de utvalda reklamfilmerna.  
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7.3.   Tillvägagångssätt  

Vi använder oss av semiotiken för att tolka olika reklamfilmer och se vad dessa innehåller för 

ikoner, index och metaforer. Genom att denoatativt och konnotativt analysera filmerna bidrar 

det till en förståelse för det som visas i reklamfilmerna och vad de har för djupare betydelse. 

  

Vi kommer använda denotation för att tolka olika bilder tagna ur de reklamfilmerna som vi 

valt och bryta ner dessa för att utläsa vad det är vi kan se och tolka rent visuellt. För att sedan 

ta analysen djupare så kommer vi använda konnotation för att tolka de betydelser och 

abstrakta meningar med de visuella elementen från bilderna.  

 

7.4.   Material  

Vi har valt att analysera reklamfilmer som är producerade av privatpersoner och entusiaster av 

Tesla Motors. Reklamfilmer är ett flertal olika bilder ihopsatta till en sekvens. En reklamfilm 

är mer än bara ett visuellt element. Där ingår även musik och ljud som förstärker eller 

påverkar upplevelsen eller tolkningen på ett eller annat sätt. Det finns på många olika plan 

man därmed kan analysera reklamfilmer på, vi har valt att fokusera på det visuella och tolka 

bilderna i reklamfilmerna för vår semiotiska bildanalys vi kommer att genomföra. 

 

7.5.   Urval  

De reklamfilmer som vi analyserat har producerats i samband med kampanjen “Project 

Loveday”. I kampanjen producerades tusentals filmer gjorda av fans och entusiaster och de 

flesta valde att publicera dessa på youtube. Majoriteten av reklamfilmerna är ungefär en och 

en halv minut långa och innehåller oftast Teslas bil Model S. Under vår analys av flertal 

reklamfilmer så kunde vi tyda ett antal futuristiska teman i de flesta av reklamfilmerna. 

Majoriteten av reklamfilmerna innehåller associationer till rymden som representerar 

framtiden. Något som även var frekvent återkommande var att reklamfilmernas huvudroller 

axlades av barn. Även många av reklamfilmerna präglades av perspektiv på dagens klimathot 

och den hållbara utvecklingen. Eftersom dessa teman var ständigt återkommande blev det 

också intressant för oss att analysera vidare i dessa på ett djupare plan. Därför valde vi ut tre 

olika teman från vårt analysmaterial till denna studien. De tre olika teman som var mest 

återkommande är rymden, barn och hållbar energiproduktion.  
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7.5.1.   Rymden  

Vårt första tema vi valt att analysera i filmerna är rymden. Rymden har länge varit synonymt 

med framtiden och den avancerade tekniken som krävs för att ta sig dit. Elon Musk har ett 

flertal gånger talat om att nyckeln till människans överlevnad i framtiden finns i rymden 

eftersom jorden i framtiden riskerar att dö ut och tömmas på resurser. Musk lanserade ett 

projekt år 2002 kallat SpaceX. SpaceX transporterar för tillfället förnödenheter till 

rymdstationer, men är tänkt att i framtiden transportera människor till planeten Mars, för en 

framtida kolonialisering. Rymden är alltså ett tema som både är viktigt för Teslas 

framtidsvision och ligger i linje med var företaget idag representerar. Nämligen ett modernt, 

innovativt företag som representerar den senaste tillgängliga tekniken idag (Tesla, 2018).  

  

7.5.2.   Barn  

Vårt andra tema vi valt att analysera i filmerna är barn. Att förstå att barn är framtiden är 

ingenting som kräver empiriskt stöd, utan är ett faktum. Det är på deras axlar framtiden vilar, 

vilket Teslas entusiaster och fans verkar vara medvetna om. Det är därför inte konstigt att 

barn har stora roller i två av de filmer vi valt att analysera. Barn representerar mer än bara 

framtiden i detta scenario. De kan representera nyfikenhet, fantasifullhet och ärlighet, vilket är 

någonting som kan anses vara värdefullt för ett företag att representera ur en konsuments 

ögon. 

 

7.5.3.   Hållbar  energiproduktion  

 

Vårt tredje tema vi valt att analysera i filmerna är hållbar energi. Elon Musk lanserade 14 

oktober 2017 en presentation för hur framtiden kommer se ut enligt honom. Presentationen 

påvisade att framtidens energiförbrukning kommer representeras av hållbar energi, och att de 

framtida bilarna kommer vara eldrivna (Conklin, 2017). Framtiden är inte skriven i sten, men 

det scenario Musk presenterar visar att Tesla utgör en stor del av framtidens teknik. Därav har 

vi valt ut tre filmer baserade på på tre teman som kan återspegla Teslas budskap och 

representera de värden som kan uppfattas relevanta för företaget. 

 

Teslas huvudsakliga produkt var till en början en helt eldriven bil. Som tidigare nämnt har 

man expanderat företaget och lanserat andra projekt som solcellsdrivna takplattor och 



26 
 

självförsörjande batterier för hemmet. Man kan alltså se ett tydligt tema för deras produkter, 

nämligen hållbar energi. Vilket kommer vara vårt sista tema att analysera, eftersom det finns 

tydliga ideologiska och mytologiska idéer i reklamfilmen vi valt, som även behandlar hållbar 

energiproduktion. Tesla beskriver på sin hemsida att en av deras målsättningar är att 

”påskynda världens övergång till hållbar energi”, vilket även är ett tydligt budskap i den tredje 

och sista reklamfilmen vi analyserar (Tesla, 2018).  

 

7.6.   Tillförlitlighet  

När det gäller att bilda en uppfattning kring en undersöknings material talar Alan Bryman om 

begreppen reliabilitet och validitet. Dessa begrepp är relevanta för att mäta kvaliteten i en 

kvantitativ studie (Bryman, 2008). Då detta är en kvalitativ sådan kan vi inte använda oss av 

dessa begrepp då en kvalitativ studie inte mäter material på ett liknande sätt som en 

kvantitativt studie gör. 

  

Däremot finns det andra alternativ för att bedöma kvaliteten inom kvalitativ forskning och 

kvalitativa studier. Två grundläggande kriterier som föreslås är; ”tillförlitlighet”, och ”äkthet” 

  

Tillförlitligheten består av fyra underkategorier (Bryman, 2008). 

-    Trovärdighet 

-    Överförbarhet 

-    Pålitlighet 

-    Möjlighet att styrka och konfirmera 

  

Trovärdigheten 

Enligt Bryman skapar man trovärdighet genom att följa de regler som finns inom den 

forskning man studerar (Bryman, 2008). 

  

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att man an koncentrerar sig på betydelsen av den sociala verklighet 

som studeras. Genom att lägga sin tonvikt på att beskriva innehållet i en kultur underlättar 

man för andra personer som kan använda denna data för att granska resultaten, och därefter se 

över om de går att tillämpa i en annan miljö (Bryman, 2008). 
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Pålitlighet 

För att ett material ska vara pålitligt krävs det att man gör en komplett beskrivning av alla 

delar inom processen. Detta innebär alltså att alla forskningsmoment måste vara fullkomligt 

genomförda. (Bryman, 2008). 

  

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Med detta menar Bryman att det inte går att förhålla sig hundra procent objektivt när man ska 

studera ett samhälle, men att man gjort så gott man kan för att hålla sina åsikter och 

värderingar utanför sina slutsatser av studien. (Bryman, 2008). 

 

Äkthet 

Utöver tillförlitligheten och dess fyra kriterier kan man även mäta kvaliteten i kvalitativa 

studier genom ”äkthet”. Äkthet är ett begrepp som tar hänsyn till studiens deltagare. Man 

undersöker hur resultatet i studien kan bidra till en förbättring för deltagarna. I vårt fall 

innefattar studien inga deltagare vi kan mäta detta på, därmed bygger vi upp vår studies 

kvalitet och trovärdighet utefter tillförlitlighetens kriterier. 

  

Med hjälp av empiriskt samlat material hämtat från tidigare forskning och teorier från 

relevanta områden för vår studie har vi koncentrerat försökt att tolka och analysera de tre 

utvalda filmernas innehåll för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi är medvetna om att 

det inte går att förhålla sig helt objektiv när man studerar samhället i ett sådant omfång som vi 

gjort, men vi har försökt hålla våra åsikter utanför studiens resultat så de inte ska kunna 

påverka studiens resultat, och därmed försämra studiens trovärdighet. 
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8.   Analys  

8.1.   Inledning  

I detta kapitel kommer vi med hjälp av utvalda teorier ta upp och analysera det material vi har 

valt ut. Kapitlet är uppdelat i tre olika delar där vi berör tre olika reklamfilmer gjorda av fans 

och privatpersoner, som innehåller skilda teman. Våra valda teorier och analysmetoder 

kommer prägla kapitlets olika delar och handlar till största del om semiotiken och 

bildanalyser. Konnotation och denotation är något som är återkommande och används genom 

hela analysen. Vi kommer att visa på vad vi kommit fram till i våra analyser och ge argument 

för varför just detta är viktigt i vår studie. 

 

8.2.   Reklamfilm  1  –  Modern  Spaceship    

 

 

Första reklamfilmen vi analyserat heter ”Modern Spaceship” och är producerad av James 

Khabushani och RJ Collins. Redan i titeln till reklamfilmen ”Modern Spaceship” så kan man 

utläsa första tolkningen av framtiden. Att orden ”modern” och ”space” finns med så tyder det 

på att reklamfilmen kommer att handla om att Tesla ses som ett modernt sätt att bedriva 

rymdfart, som genom många år ansetts vara framtiden.  
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8.2.1.   Denotation  

Filmen börjar i ett vardagsrum där man i mitten av rummet ser ett litet leksakshus uppbyggt 

av kartong. Vardagsrummet är alldagligt möblerat med soffor, mattor, och bord. Rummets 

färger är varma och inbjudande. Golvet är stökigt och täckt av leksaker. Leksakerna kan ses 

som en representation för barndomen och den nyfikenhet och lekfullhet som finns inom den. 

Längs med en kartongskiva vid väggen står en ryggsäck placerad, som ser ut att vara pojkens 

skolväska han precis slängt av sig när han kommit hem. Musiken som spelas i bakgrunden är 

positiv, ljus, och lekfull. Scenen övergår till en ung pojke som sitter inuti kartonghuset. Han 

bär en egenbyggd hjälm med tillhörande skyddsglasögon som ska representera någon form av 

astronautglasögon. I kartonghuset står pojken och målar upp planeter och kartor på väggarna, 

därefter säger han ”ready for takeoff”, och kastar sig ur kartongen. Sedan springer han 

lekande ut ur rummet förbi en hund med en aluminiumhatt, samt en mängd leksaker, 

tuschpennor, och tejp. När pojken sprungit genom en korridor kommer han fram till garaget, 

där han får syn på en Tesla Model S. Musiken övergår då till en mer allvarlig ton från lekfull 

till mäktig och pampig. Han lägger ifrån sig kartongbiten han tidigare lekte med, och tar av 

sig sitt cyklop. Därefter trycker han ned ett dörrhandtag som avger ett elektroniskt klick-ljud, 

dörren öppnas och han sätter sig i bilen. I bilen spänner han fast sig med säkerhetsbältet och 

rör med sina händer på ett utforskande sätt över bilens ratt. Han sätter även ett papper där han 

målat upp planeter och stjärnor bakom ratten som en karta för att kunna navigera sig fram 

rymden. Han rör sedan växelspaken nedåt och plötsligt startas bilen upp som ett rymdskepp 

och verkligheten omkring honom omvandlas till en illusion av rymden. Bilen ser ut att ta full 

fart ut i rymden när pojken drar ett reglage uppåt på den stora touchskärmen. Väl ute i rymden 

leker pojken med den stora touchskärmen i bilen och han flyger sedan därifrån i en så pass 

hög hastighet att han hamnar i extas och börjar ropa av förtjusning. Helt plötsligt öppnas 

garageporten och en man står med en allvarlig min. Pojken ser då på mannen med en 

uppgiven blick till dess att han brister ut i ett leende och tar fram den hjälm pojken tidigare 

byggt, och sätter sig i bilen samtidigt som han ger sig in i pojkens lek. 

 

Helhetskänslan av huset och omgivningen uppfattas som representativ för ett normalt hushåll. 

Det är enkelt möblerat med starka färger som inger en känsla av värme och trygghet. 

Eftersom huvudkaraktären i filmen är ett barn ger det intrycket att detta är en småbarnsfamilj. 

Även hunden inger en känsla av att det är en traditionell familjekonstellation. 
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8.2.2.   Konnotation  och  representation    

Ur ett konnotativt perspektiv representerar det kartonghuset som befinner sig i mitten av 

vardagsrummet pojkens rymdskepp. Alla de målningar och kartor som finns uppmålade på 

insidan av kartonghusets väggar kan representera den teknik som pojken använder för att 

låtsas att han är i rymden i den lek han utför. Leksakerna på golvet stärker bilden av det är just 

ett barns fantasi man bjuds in till. Den lekfulla och nyfikna musiken representerar barndomen 

och den nyfikenhet som den innefattar. 

  

Att musiken övergår från lekfull till allvarsam kan förstärka känslan att pojkens fantiserande 

om rymden i sin lek nu istället övergått till en verklig upplevelse. Han får syn på bilen Tesla 

som står i garaget i ett rött utförande. Hans uttryck och kroppsspråk visar att han direkt fastnar 

för bilen, troligtvis då det kommer att bli hans rymdskepp i den lek han befinner sig i vid 

tillfället. Den röda färgen som bilen har kan tyda på kärlek, livlighet och passion, vilket är just 

vad pojken verkar känna och tycka om rymden i sina lekar. Den röda färgen kan alltså 

förstärka den känslan av passion som pojken redan känner i det tillståndet han är i 

(Bergström, 2016).   

 

Att leken övergår till en mer verklighetstrogen fantasi om bilens egenskaper gör att pojken 

överger sin kartongbit han tidigare lekt med och sitt cyklop som representerat hans 

astronautglasögon, vilket tyder på att han inte behöver dem längre. Eftersom han hittat sitt, i 

leken, nya rymdskepp där de inte krävs. Detta kan ses som att de påhittade och illustrerade 

“rymdprylarna” som pojken lekt med tidigare inte längre behövs när han fått syn på bilen 

Tesla. Det tyder på att denna bil har allt vad som krävs för att kunna fortsätta fantasin om 

framtiden och rymden med hjälp av den teknik som finns i bilen. 

 

När han sätter sig i bilen och spänner fast sig känner han på ett både nyfiket och utforskande 

sätt på ratten vilket inger en känsla av att detta är någonting helt nytt. Känslan av att åka ut i 

rymden blir på riktigt. De inre biltillbehören som reglaget bakom ratten och den stora 

touchskärmen vid bilens mittkonsol används som verktyg för att förstärka känslan av att allt 

är högteknologiskt, vilket kan ses som framtidens redskap för att ta sig ut i rymden. När 

garagedörrarna plötsligt öppnas och ljuset släpps in så dör även musiken, och den extas 

pojken tidigare befann sig i försvinner helt. Rymdfantasierna försvinner och övergår till en 

verklighet. Pojken är tillbaka i den värld han inte vill befinna sig i då han blir besviken och 
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lutar sitt huvud bakåt mot nackstödet. Detta styrks även när man ser den allvarsamma 

uppsynen pappan har som han demonstrerar genom sin kroppshållning. Men när pappans 

allvarsamma uppsyn övergår till en mer lekfull uppsyn och sätter sig bredvid sin son i bilen 

för att leka med honom säger det oss att han skojar med sin son, och att han och sonen 

tillsammans ska leka och utforska rymden med hjälp av bilen Tesla. 

  

8.2.3.   Ideologi    

I sin helhet använder sig filmskaparen av enkla miljöer, som präglar vilken alldaglig familj 

som helst. Genom att använda sig av en medelklass barnfamilj och ett lekande barn som 

drömmer sig bort från verkligheten, påvisar man att det inte bara är välbärgade människor 

som har råd att köra Tesla. Pojken och mannen som uppfattas vara hans pappa kombinerat 

med den resterande filmens innehåll visar att det är just den ”vanliga familjen” som 

representerar Teslas målgrupp, och att det är så Tesla ser på världen. Eftersom pojken, 

mannen och huset kan konnotera en småbarnsfamilj kan man dra slutsatsen att man riktar sig 

till en målgrupp bestående av familjer. Den ideologi vi uppfattar i denna film är en traditionell 

syn på hur en medelklassfamiljens konstellation ser ut. Huset familjen bor i ser ut som ett 

typiskt hus som ingår i ett villaområde för medelklassen. Filmskaparen graderar sig dock mot 

den traditionella ideologin kring familjekonstellationen, eftersom en tolkning av att det 

fortfarande kan finnas splittrade eller olika familjekonstellationer. Genom att enbart visa upp 

mannen och den lilla pojken så kan flera tolkningar göras kring vilka roller dessa har i den 

potentiella familjen. detta beror på att ideologin om familjekonstellationer ständigt förändras 

vilket öppnar upp för ett bredare tolkningssätt. Vi har valt att tolka det utifrån ett traditionellt 

ideologi perspektiv av en familj, på grund av det finns många faktorer som trycker på detta. 

Exempelvis använder man sig av ikoner som en hund, en villa, en bil, samt den miljön barnet 

omger sig i. Budskapet blir då att bilen Tesla är ett bra alternativ som transportmedel för en 

typisk barnfamilj. För familjer brukar säkerheten vara en viktig aspekt, vilket också är 

någonting man belyser i filmens slutscener. Man förstärker filmens innehåll genom 

eftertexterna som dyker upp i slutsekvensen av filmen. ”All electric”, och ”The highest safety 

rating in America. 5-star safety rating in all categories” Slutprodukten av filmen får då ett 

starkt budskap, att Tesla representerar säkerhet och hållbar energi för dig och din familj. 

 

Den föreställning som präglar reklamfilmen till största del är rymden. Rymden har länge 

representerat framtiden och de båda begreppen har länge associerats tillsammans. Drömmarna 
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om att resa i rymden uppkom troligtvis första gången man vred huvudet uppåt och blickade ut 

i dettta fortfarande ganska okända fenomen, rymden. Rymden har länge representerat 

framtiden på grund av ett flertal olika faktorer. En av dessa är att den fortfarande är väldigt 

outforskad vilket ökar människans nyfikenhet för den. Att rymden är så avlägsen och långt 

bort för oss människor gör även att den är önskvärd att nå för oss. Att kunna nå någonting 

som är så långt bort kräver också en avancerad teknik, vilket är någonting som kan associeras 

till rymden och science fiction. Tesla erbjuder en unik bil baserad på den senaste teknologin 

då den bland annat innehar en ny teknik gällande autostyrning och autoparkering. Därför kan 

rymden ses som en bra representation för Teslas nya bilar och vad de innehåller för teknik. 

Pojkens fantasier om att sitta i en Tesla och styra denna ute i rymden bland stjärnor och 

planeter kanske är en föreställning som blir till verklighet senare i vår framtid, det är i vilket 

fall vad företaget Tesla har för visioner och tankar.  
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8.3.   Reklamfilm  2  –  A  Better  Future  

Den andra reklamfilmen som vi kommer att analysera är producerad av Sean Walker och Tim 

Nagle och heter ”A Better Future”. 

  

Redan i titeln på filmen antyder man på att filmen kommer innehålla föreställningar om 

framtiden och rymden. Rubriken lockar oss att trycka på play för att se vad det är som 

kommer att göra vår framtid bättre. Intresset för många av oss människor ligger just i hur 

framtiden kommer att se ut och fungera, speciellt i tider som nu där miljövänlighet och hållbar 

utveckling diskuteras på många olika områden. 

 

 

8.3.1.   Denotation  

Den första och enda karaktären i filmen är en liten flicka som är iklädd en hjärtmönstrad 

pyjamas och har ett blont ljust hår med en pagefrisyr. Hon rör sig lekfullt och ser nyfiken ut 

när hon leker på golvet med batterier och träklossar i olika former. Några av träklossarna har 

olika bokstäver på sig och de bokstäver som går att utläsa är T, E, L och A, och är uppradade 

efter varandra med en lucka mellan E och L, vilket kan antyda att det saknas en bit med 

bokstaven S, som skulle bidra till att skapa det kompletta ordet Tesla. En av träklossarna har 

fyra stycken små trähjul på sig och liknar en bil som hon drar fram och tillbaka samtidigt som 

hon säger ”mum, can cars use batteries?”. Första frågan är tydligt riktad mot hennes mamma 
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men inget svar ges. Flickan fortsätter med olika retoriska frågor som ”Can cars drive 

themselves?”, ”Can cars drive on Mars?”. I takt med de retoriska frågorna så byter flickan 

fokus från leksakerna till att istället ligga ner på golvet och titta upp mot taket. Det sista 

flickan säger är ”future”, när hon samtidigt tittar ner i en surfplatta där man ser en bild på 

Tesla Model S i rött utförande. I hennes uppspärrade ögon ser man reflektionen av vad 

surfplattan visar och hon har ett leende på läpparna som gör att hon utstrålar glädje. Rummet 

är inrett med ljusa möbler och lampor som avger ett mjukt och harmoniskt ljus. Över henne 

hänger det en vit sänghimmel och vid sidan av den så slingrar sig en ljusslinga ner längs en 

grön byrå. Inget av dessa tolkade föreställningar ger någon direkt djupare förståelse för vad 

reklamfilmens underliggande budskap egentligen är. Utan istället måste man gå djupare in på 

vad de visuella element och föreställningar egentligen betyder. Vad de konnoterar för något. 

 

Det är i filmens andra sekvens som bilen Tesla Model S presenteras i en mörk miljö. Detta ger 

en stor kontrast i reklamfilmens visuella element då det skiljer sig mycket från de mjuka och 

harmoniska scenerna med den lilla flickan för att sedan övergå till den mörka miljön med 

färger som uppfattas mer intensivt. I första klippet står bilen med sina framlysen tända som 

lyser rakt in i kameran och skapar ett starkt motljus. Bilen har svart exteriör och blanka 

kromade detaljer kring bilens rutor. Inredningen såsom säten och paneler är också svarta likt 

bilen, men innertaket skiljer sig och har en ljus vit färg. Det är ett rött och ett blått ljus som 

genomsyrar alla klippen och lyser vartannat i bakgrunden eller inuti bilen. Det ligger ett tunt 

lager av rök eller dimma där bilen är uppställd och gör att ljuset får mjuka och matta 

kontraster. De efterföljande klippen är närbilder på olika detaljer av bilen så som Teslaloggan 

på bilen baklucka, framskärmarnas utvidgande bredd över framhjulen, bakljusen och 

bakskärmarnas breda design och takets strömlinjeformning ner mot bakluckan som öppnas 

per automatik. Även flera andra automatiska funktioner visas i närbild så som utfällning av 

backspegeln, panorama taklucka som öppnas, handtaget som åker ut från dörren och luckan 

som öppnas för eluttaget man använder för att ladda bilen. 

 

 

8.3.2.   Konnotation  och  representation    

En tolkning ur konnotativt synsätt är att barnet som leker ses som utforskande och 

utvecklande. Hon leker med träklossar som kan anses som gamla leksaker och symboliserar 

ett traditionellt sätt av lekande. Att leka med gamla saker som träklossar och sedan med hjälp 
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av dessa forma ordet ”Tesla” av bokstäver som är trycka på träklossarna, kan visa på att man 

med nyfikenhet och utforskande kan skapa just ordet ”Tesla”. Detta kan betyda att med 

framtiden, som är just barnen, skapar vår framtid genom att nyfiket utforska och skapa nya 

och innovativa saker, likt Teslas visioner. När den lilla flickan ställer frågorna så får hon inga 

svar, även om första frågan är direkt riktad till hennes mamma. Att hon leker vidare då hon 

inte får svar på sina frågor kan tolkas som att de tidigare generationerna inte ger svar på de 

framtida frågor som ställs. Det är istället barnen som är framtiden som kommer kunna ge svar 

på dessa frågor. Att de använder sig av ett barn som huvudperson i reklamfilmen tolkas som 

ett futuristiskt element. Barnet är vår framtid och är även en av de människor som kommer att 

utveckla den framtid som står framför oss. Representationerna om barn kan skilja sig 

beroende på vilka kulturella föreställningar vi har och vuxit upp med. 

 

Genom lek och utforskande i den harmoniska och hemtrevliga miljön så kommer flickan själv 

fram till vad som är framtiden. Hon säger då själv ordet ”future”, när hon övergått från 

lekande med träklossar till att hålla i en modern surfplatta där hon tittar på en bilen Tesla 

Model S. Ett stort leende syns på hennes läppar och kan betyda att den framtid hon själv har 

utforskat och hittat till är positiv. Att lämna gamla traditionella leksaker som träklossar och 

övergå till moderna teknik som surfplattan speglar den vision som företaget Tesla har, som 

ständigt siktar på ny och innovativ utveckling. 

 

Flickan i filmen har den roll som befinner sig i ett underläge och vi kan identifiera oss i 

hennes harmlösa och sårbara situation. Jämfört med den miljön som utspelar sig runt omkring 

bilen Tesla, som uppfattas som mer hård och harmfull. Att omgivningen kring bilen speglar 

antagonisten, kontra motsatsen till protagonisten som är den lilla flickan i detta fallet, 

föreställer den tuffa och hårda miljöförstöring och samhällsproblem. Som sedan denna flickan 

kommer att möta. Att filmen är uppbyggd med dessa olika delar skapas en dramaturgisk kurva 

som gör oss intresserade och lockar oss till att titta vidare genom hela filmen (Bergström, 

2016). 

 

Enligt Bergström (2016) är en så kallad “synekdokebild” något som är en del av något men 

som får representera helheten. Det betyder att ett träd inte är en hel skog, men att det 

representerar en hel skog. I detta fall kan vi tolka att flickan är enbart en del av framtiden men 

att hon representerar hela framtiden i denna filmen. 
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Tiden för när reklamfilmen utspelar sig ser ut att vara nutid och speglar ett kärleksfullt hem 

och utspelar sig under en kort tid när barnet leker ensam. Det ljusa rummet och ljusa färgerna 

på möblerna kan tyda på att framtiden ser ”ljus” ut för Tesla. Sänghimmeln och ljusslingan, 

som liknar stjärnor, ser ut som och kan symboliseras till exempel rymden. Rymden har sen 

många år tillbaka varit något som associerats med framtiden. Som till exempel långfilmer 

inom science-fiction genren som handlar om framtiden oftast utspelar sig i rymden.  

 

Ur de konnotativa och mer djupa analyserande perspektiven kan den mörka miljön med de 

enskilda ljusen skapa ett slags mysterium kring bilen och känslan av något storartat och 

mäktigt uppträder sig. Ljuset som bländar kameran i de första klippen förstärker känslan om 

att något är lite hemlighetsfullt då man inte ser bilen vid första anblick. Små blänkande ljus 

från olika detaljer skymtas flertal gånger och det är extra märkbart när kameran panorerar 

över Tesla-loggan som sitter i mitten på ratten. Detta blänkande ljus är en indikation på något 

rent och fint som då även kan ses som något lyxigt och exklusivt. Det som även hjälper till att 

förstärka den hemlighetsfulla känslan är den rökliknande effekt som syns i filmen, och som 

även präglar alla de sekvenser där bilen är med. 

 

Färger är något som påverkar hur vi uppfattar saker eller tolkar meningar i olika situationer, 

och därför är färger viktiga element i den visuella kommunikationen. I filmen använder man 

till större del två färger, vilka är röd och blå. Enligt Bo Bergström (2016) så är rött och blått 

två färger som tillsammans skapar ett livligt intryck och talar till varandra. Eftersom det röda 

och blåa ljuset uppkommer vartannat inuti och utanför bilen kan det betyda att bilens insida 

kommunicerar och talar med omgivningen utanför bilen. Detta kan jämföras med Teslas 

teknologi som fungerar just genom kommunikation mellan bil och omgivning, till exempel 

med deras autostyrning och automatisk parkering. Kommunikationen mellan omgivningen 

och bilen Tesla kan även spegla den sunda och miljövänliga relationen Tesla försöker uppnå 

mellan naturens tillgångar och ett miljövänligt sätt att transportera sig i bil.  

  

Musiken som hörs under hela filmen börjar sakta och har ett nyfiket och uppmärksammande 

sound. Den ändrar tempo när första sekvensen av bilen dyker upp, och flertal surrealistiska 

ljud går att höra. Dessa ljud bidrar till känslan om ny modern teknik, då ljuden uppkommer 

ihop med närbilder på bilens automatiska funktioner. 
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8.3.3.   Ideologi  

Ur ett ideologiskt synsätt tolkar vi det som att filmskaparen gått från den traditionella 

normativa ideologin kring hur pojkar och flickors intressen bör vara och se ut. Tidigare har 

det ansetts som pojkars intressen att leka med bilar och engagera sig i teknologi. I 

reklamfilmen ser man istället flickan som leker med träbilen och batterierna samtidigt som 

hon börjar reflektera över hur bilar kan alternativt drivas i framtiden. Man använder sig alltså 

av en modernare ideologi där man inte skiljer på kön som man oftast tidigare gjort, framtiden 

skapas alltså inte av ett specifikt kön - utan av människan. Det spelar med andra ord ingen roll 

vilket kön man innehar för att skapa sig vissa intressen och kunskapsområden. Flickan kan 

representera framtiden i flera olika aspekter, och en av dem kan vara jämställdhet inom 

teknologibranschen, eftersom hon reflekterar över modern och nytänkande teknik. 

 

Våra kulturella föreställningar påverkar mycket hur vi tolkar och uppfattar saker på olika sätt. 

Samhället har även stor påverkan och skapar olika ideologier kring hur processen går till om 

skapandet av våra kulturella föreställningar (Norman 1996). Något vi ser gemensamt med de 

kulturella föreställningar skaparen av reklamfilmen har med jämfört med våra, är just de 

idéerna och associationer om uttrycket “framtiden”. 

 

Rökiga eller dimmiga effekter ser man ofta i filmer och serier där sammanhanget handlar om 

framtid eller att resa i tiden. Tillsammans med den rökiga eller dimmiga effekten och 

ljussättningen som används skapas det ett speciellt ljus och effekt som ger känslan av en 

“framtidsportal”. En framtidsportal är något som man använder sig av i fiktiva historier för att 

förflytta sig från punkt a till b under en millisekund och även för att i vissa sammanhang resa i 

tiden med. Hela auran som visas i de sekvenserna med bilen utstrålar en sci-fi-aura och 

framkallar en typ av framtidskänsla. Den känsla som uppstår går hand i hand med de visioner 

som företaget har och vad de satsar på. Den bild av att kunna teleportera sig skulle kunna 

jämföras med grundaren Elon Musks andra visioner, förutom elbilen, som är att bygga en 

tunnel där man transporterar bilen genom något som kallas ”Hyperloop”, vilket resulterar i en 

oerhört förkortad restid. ”Hyperloop” är något som kan liknas av en korsning mellan ett 

Concorde-plan, ett railgun och ett airhockey-bord (Andrén, 2013). Detta kan vara framtidens 

svar på sci-fi idéerna om den ljussättningen som påminner om framtidsportaler. 
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Enligt Karin Norman (1996) går formandet av barn hand i hand med hur de i sin tur sedan 

formar samhället och dess nation. Att förr i tiden behandlade man barn med grymhet och det 

kunde sedan resultera i att de behandlade samhället och nationen grymt genom att hänsynslöst 

använda och förbruka jordens resurser. Alla människor har någon gång i livet befunnit sig i 

den situationen där man påverkas och formas samhället när man känner sig liten och hjälplös 

(Norman, 1996). Tolkar man detta gentemot reklamfilmen där barnet ser ut att ha en formning 

och uppväxt ses som anses omhändertagande och utvecklande, vilket kan resultera i att barnet 

sedan formar samhället och nationen på samma vis. Enligt skaparen av reklamfilmen så hade 

han intervjuat ett antal Teslaägare innan han startade detta projektet och svaret han fick av en 

man var, “I've got kids, so by driving a Tesla I am giving them a better future” (Walker & 

Nagle, 2017). Efter att ha läst det citatet så förstår man varför titeln på reklamfilmen är satt till 

“A better future”. Precis det som Elon Musk strävar efter med sina eldrivna bilar och andra 

projekt angående miljövänlig energiproduktion- och konsumtion (Tesla, 2018).  

 

Genom ett attraktivt och lockande sätt är reklamfilmen gjord på det viset att tillsammans med 

en story om barnets framtid och uppväxt ihop med föreställningarna om framtidens exklusiva 

bilar, så sänder den ut tydliga poäng och värderingar. Att lämna över till nästkommande 

generation med samma förutsättningar som tidigare haft borde vara en självklarhet. Denna 

reklamfilmen ger en bild av vilka nästa generation är, vilket är våra barn. Och därmed ger det 

ett intryck och en tankeställare om att köra Tesla för att värna om miljön och den 

klimatsituation vi har idag.   
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8.4.   Reklamfilm  3  –  The  Letter  

Den tredje, och sista reklamfilmen vi valt att analysera heter ”The letter”, och är producerad 

av Francesco Calabrese, Patrick Jones, och Marcello Sanna. 

 

 

 

8.4.1.   Denotation  

Filmen börjar med en text där det står ”Dear oil industry”. Vilket indikerar på vem mottagaren 

av ”The Letter” är. Man filmar ett dovt, tomt ökenlandskap, där en fågel som flyger längst 

horisonten är det enda levande man kan se. Därefter hör man en talröst som säger ”The world 

has changed”, följt av olika klipp på förfallna omgivningar. En gammal oljepump stående 

längst en väggren, rostiga pumpmaskiner på bensinstationer, förstörda bilar på en bilskrot. 

Talrösten fortsätter prata ”This is not the America we grown up living in, or even dreaming 

off”. Sekvenser fortsätter samtidigt att rulla som visar övergivna bensinstationer och tomma 

hus. Det spelas en sorgsen musikslinga i bakgrunden, och rösten fortsätter ”We are truly sorry 

for the lost jobs, closed shops, and families ruined”, samtidigt filmas skyltar med ord som 

”Closed” ”Keep out”, och ”For sale”. Därefter filmas ett ledsamt par utanför sitt hus, en 

ensam man stående på gatan, en byggare som kastar sin hjälm, samt en kvinna som står med 

en kartong fylld med sina tillhörigheter. Därefter görs det en vändning i filmen. Talrösten 

börjar tala igen “but all this pain is the price of progress, which is way lower than the price of 
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stagnation, so please excuse us while we challenge the status quo” Ett skarpt och snabbt ljud 

från en accelererande elmotor hörs i bakgrunden. En Teslabil syns köra genom det mörka 

ökenlandskapet och fortsätter in i en ljusare miljö där vita moln uppenbarar sig över himlen 

som tidigare varit täckt av mörka moln. Slutligen säger talrösten ” As hard as it seems right 

now, the future will bring opportunities. And a brave new world awaits anyone willing to 

embrace the change”. Därefter dyker en eftertext upp där det står “Sincerely, Tesla. PS, we 

are hiring” 

 

 

8.4.2.   Konnotation  och  representation    

Det dova ökenlandskapet framställer den aktuella världen som apokalyptisk och dyster, vilket 

är någonting som förstärks ju längre in i filmen man kommer. Den sorgsna bakgrundsmusiken 

bidrar till att påvisa att filmen präglas av dysterhet och mörker. De rostiga bensinpumparna 

och de tomma husen konnoterar ett övergivet samhälle. Reklamfilmen präglas av mörker, 

tomhet, arbetslöshet, och övergivenhet. Detta representerar den moderna världen vi idag lever 

i. Att vi tack vare oljeindustrins framfart idag lever i ett samhälle dränerat på naturresurser 

och förstörd miljö. Människorna som är med i filmen präglas av samhällsproblem som 

arbetslöshet, hemlöshet, och fattigdom. Ett par syns omfamna varandra utanför sitt hus med 

uppgivna miner, bredvid dem står en skylt som det står ”for sale” på. Detta kombinerat med 

att talrösten säger ”we are truly sorry for the lost jobs, closed shops, and families ruined”, kan 

konnotera att de motvilligt varit tvungna att sälja sitt hus. En annan man syns stå på en tom 

gata och blicka upp mot skyn. Han är ovårdad, enkelt klädd, och sysslolös, vilket kan 

konnotera hemlöshet. Man kan även se tecken på arbetslöshet i filmen. En industriklädd man 

med en bygghjälm på huvudet passerar en gata, i nästa scen ser man hjälmen kastas mot ett 

staket som tyder på att han förlorat jobbet. Även en liknande scen där en kvinna står utanför 

en kontorsbyggnad med en låda fylld av sina tillhörigheter, som även hon förlorat jobbet. 

  

Tidsepoken filmen utspelar sig under är nutid, och temat ska påvisa den förfallenhet vi 

befinner oss i, men i slutet av filmen presenteras ett hopp. Talrösten säger ”excuse us while 

we challenge status quo, because as hard as it seems right now, the future will bring 

opportunities”, därefter ser man en Tesla köra längst en ökenkantad väg. När bilen kör på 

vägen har miljön förändrats, molnen i bakgrunden är vita och solen är påväg att gå upp. En 
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eftertext dyker upp där det står ”Sincerely yours, Tesla. PS, we're hiring”. Detta kan 

konnotera att Tesla representerar en ljusare framtid både för människan och vår planet. 

 

Det mörka temat som präglar filmen byggs med hjälp av metaforer och liknelser som ska 

hjälpa mottagaren av budskapet att förstå att detta inte är en värld vi vill leva i. När talrösten i 

filmen använder negativt laddade ord och meningar som ; ”This is not the America we grown 

upp living in”, och “stagnation” filmar man oljepumpar, bensindunkar, sådant som kan 

relateras till fossila bränslen. Oljepumparna och bensindunkarna associeras då med negativt 

värdeladdade ord, och fungerar som metaforer för någonting som bidragit till att fördärva 

samhället. 

  

Representationen i filmen kan ses tydligt i slutet av filmen när talrösten börjar tala om hopp 

och förändring. Molnen som tidigare varit grå övergår till vita, och solen bryter igenom. 

Samtidigt ser man En Tesla Model S köra in i en ljusare miljö. Eftersom syftet med 

representation är att skapa en mening och innebörd kring vår omvärld (Sturken & Cartwright, 

2009), blir därmed Teslabilen en representation för en ljusare framtid. 

 

 

8.4.3.   Ideologi  

Namnet på filmen “The letter” indikerar att det är ett meddelande som skickats ut till en 

mottagare som ska ta del av ett budskap, det är här filmen börjar. Mottagaren till brevet syns 

tydligt i början av filmen, där det står ”Dear Oil industry” Med hjälp av talröster och 

argument kan man se att ideologin som förstört vårt samhälle är uppbyggd av oljeindustrin 

och deras agendor. Eftersom syftet med en ideologi är att kontrollera sociala och ekonomiska 

ställningar i ett samhälle (Sturken & Cartwright, 2009), kan man tydligt se med hjälp av 

negativa meningar och ord att ideologin lyckats med sitt mål då den präglar sin omgivning 

och alla människor i filmens liv. Filmproducenten använder alltså nackdelar från den tidigare 

ideologin för att understryka hur negativ den varit för omvärlden, och hur en ny typ av 

ideologi skulle kunna bidra till en ljusare framtid. 

 

Eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas förändras även strukturerna i 

samhället, vilket innebär att gamla myter kanske inte alltid passar in. Detta innebär inte att 

man tar bort dessa myter helt och hållet. Enligt historikern John Fiske (1997) avlägsnar man 
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bara vissa begrepp från kedjan och tillför nya. Detta kan man tydligt se genom att jämföra 

kommunikationsprofessorn George Gerbners studie som beskrivs i Fiskes bok med de filmer 

vi valt att analysera. Gerbners studie visar att vetenskapsmän oftare framställs som onda än 

goda i amerikanska filmer, de är själviska vars mål är egenvinnande där profit kommer före 

den allmänna goda. I de filmer vi valt att analysera i vår studie kan man se de gamla myterna 

och ideologierna som finns och som präglar vårt samhälle. I den tredje och sista filmen vi valt 

att analysera ”The Letter”, bygger handlingen på att vår planet och våra samhällen till stor del 

domineras av olje, och bensinindustrin – att det är på grund av deras girighet som tekniken i 

bilindustrin under en längre tid representerats av girighet än en lösning på växthuseffekten. 

Man vänder på detta i den sista filmen där de ger en historisk inblick i hur världen ser ut, men 

att den fortfarande kan förändras till det bättre med hjälp av Tesla och den teknik de erbjuder. 

Tesla tillför alltså någonting nytt om myten kring vetenskapen som Gerbner tidigare hävdade 

blivit präglad av ondska och girighet. De förklarar att den vetenskap de representerar kan 

ligga till grund för en ljusare framtid, vilket i sig skapar en ny myt. 

  



43 
 

9.   Slutdiskussion  och  reflektion  

I detta kapitel kommer vi att presentera de diskussioner och reflektioner vi fått fram efter att 

ha analyserat de reklamfilmerna vi valt ut för denna studie. Vi kommer att sammanfatta vad 

som gjorde reklamfilmerna unika och vad för återkommande teman som kunde tydas i 

samtliga analyser. Vi kommer även beröra vad vi tror detta har för påverkan och 

konsekvenser för oss människor.  

 

9.1.   Resultatsammanfattning  

På frågan om hur Teslas fans framställer Teslas elbilar i sina reklamfilmer är svaret att de 

framställs som attraktiva bilar för framtiden. Filmerna genomsyras tydligt av att bilarna är 

exklusiva, säkra, och innehåller en avancerad teknik som bidrar till att förbättra de rådande 

miljöproblem som idag existerar.  

 

De konnotationer, teman och symboler som vi kan analysera i reklamfilmerna är till största 

del teman som handlar om framtiden. Något som är ett tydligt exempel på framtiden är just 

rymden som ska representera framtiden. Budskap och attityder kring framtiden är positiva och 

trycker mycket på att genom att köra en Tesla så bidrar det till att förhindra den negativa 

klimatpåverkan vi har idag.  

 

Denotationen har legat till grund för konnotationen i studien, vilket har hjälpt oss att göra 

tolkningar i våra analyser. Exempelvis i den tredje reklamfilmen som vi analyserade, The 

Letter, kunde vi med hjälp av denotationen utläsa att en bil åker från ett landskap med en 

mörk himmel mot ett landskap med en ljus himmel. Ur ett konnotativt perspektiv kan det 

tolkas som att man åker mot ljusare tider, vilket är den syn av framtiden man vill förmedla. 

Denotationen har med andra ord hjälpt oss att förstå filmens budskap genom att utveckla det 

vi ser till konnotationer och associationer. 

 

Ideologier och myter syns i olika grader i reklamfilmerna. Det syntes tydligast i den tredje och 

sista reklamfilmen vi analyserade “The Letter”. Där de tryckte mycket på hur framtidens ser 

ut just nu med tanke på den konsumtion och miljöförstöring som råder. Att oljans tillgångar 

och makt påverkar samhället så mycket att folk förlorar sina jobb och blir tvungna att lämna 

sina hem, men även att det finns hopp för en ljusare framtid genom att köra Tesla. 
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I helhet så framställs Tesla som något positivt och revolutionerande för mänskligheten och 

planetens framtid.  

 
 

9.2.   Sammanfattande  diskussion  

Vad vi anser vara intressant för Teslas fans och entusiaster, som står bakom kampanjens 

produktioner, är att de får en unik möjlighet att sätta sin personliga prägel på ett 

multinationellt företag som Tesla. Genom att använda sig av sin kreativitet och sina 

ambitioner har dem skapat en reklamfilm för en kampanj, och dem har även delat med sig av 

sitt material till sin omgivning och spridit detta till personer som delar samma intressen som 

de själva. Detta är huvudsyftet med fandom. Utöver att dem får möjligheten att sprida sitt 

material vidare till sin omgivning får dem även en möjlighet att i sina filmer förklara just vad 

det är som dem själva anser vara så speciellt med Tesla. I generella termer beskrivs fandom 

likt en kultur som bedrivs på onlineforum, eller exempelvis på mässor med likasinnade 

deltagare, där man utbyter kunskap och tankar med varandra. Med “Project Loveday” 

kampanjen får Teslas fans närma sig och delta i ett engagemang som direkt påverkar 

företaget, som dem tidigare enbart har kunnat beundra på avstånd, vilket är väldigt unikt. 

 

Studiens mål var att visa vad “user-generated-content”-producerade reklamfilmer förmedlar 

för budskap och föreställningar. Det som gjort dessa reklamfilmer unika är att dem inte är 

betalda produktioner från företaget, utan dem är egenproducerade reklamfilmer som är gjorda 

av fans och entusiaster av Tesla. Teslas entusiaster som deltar i “Project Loveday” både 

producerar filmerna, och sprider materialet vidare. Detta skapar en fusion av den virala 

marknadsföringen och det egenproducerade materialet. Fusionen blir kostnadseffektiv för 

Tesla Motors då dem slipper lägga resurser på både produktion och distribution av 

marknadsföringen kring produkterna. Projektet är till viss mån styrt av Teslas 

marknadsföringsstrategi och har en tydlig tanke om att skapa en specifik attityd gentemot 

Tesla Motors och dess produkter. På det här sättet har Tesla motors på ett lyckat sätt integrerat 

sin strategi tillsammans fansens bidragande aktiviteter kring varumärkesbyggandet.  

 

Den typ av marknadsföring som bedrivits i “Project Loveday” påminner till viss del om 

influencer-marknadsföring. Skillnaden mellan influencer-marknadsföring och den här typen 
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av fandom-marknadsföring är att Tesla inte har anlitat individer bakom filmerna för att 

marknadsföra företaget, och därmed behöver man inte benämna denna form av 

marknadsföring som sponsrade inlägg. Vi anser att reklamfilmerna “Project Loveday” har 

bidragit till att nå ut till fler målgrupper. Dessa målgrupper hade troligtvis Tesla Motors inte 

kunnat nå utan hjälp från sina fans. 

  

Det ständiga återkommande temat som kunde tydas i många reklamfilmer som var en del av 

kampanjen “Project Loveday” var just föreställningen om att framtiden associeras med 

rymden. Rymden blev därför ett av våra begrepp i analysresultatet som vi använde oss av i 

studien, där vi även valde att analysera begreppen barn och hållbar utveckling. Genom att 

använda oss av tre olika analysresultat så gav det oss möjligheten att utläsa flera 

föreställningar om just framtiden. Stor tyngd låg på dessa olika teman för att representera 

Teslas bilar som framtidens fordon, som går hand i hand med vad företaget själva strävar 

efter. Vi människor påverkas mycket av dessa tre olika teman eftersom de är aktuella idag. 

Det finns idag stora diskussioner kring problemen gällande hållbar utveckling. Detta är något 

vi måste göra något åt, för att undvika förutspådda prognoserna kring förstörelsen av vår 

planet. Till exempel är den globala uppvärmningen ett stort problem som diskuteras. Antarktis 

is smälter, vilket bidrar till en högre medeltemperatur och ökad risk för naturkatastrofer som 

också blir ett hot mot vår planet. Teslas visioner är att kolonisera sig på planeten Mars i 

rymden, för att våra kommande generationer ska kunna ges en chans att skapa sig ett liv. 

  

Tesla är ett företag som ständigt arbetar för ett miljövänligare samhälle. Dem kulturella 

föreställningar, värderingar och normer som dem står för är att värna om sin miljö och närhet. 

Genom aktiva val i deras verksamhet vill Tesla kunna påverka och förändra den befintliga 

konsumtionen och miljöförstöringen som finns i dagsläget. Tesla arbetar för att skapa och 

utveckla den kultur som dem har bidragit till, genom att använda sig av elbilar istället för 

fordon som använder sig av fossila bränslen. Generellt har bilkulturen präglats av fossilt 

drivna fordon och attityder mot elbilar har varit negativ på grund av den så kallade ”macho-

kulturen”.  

 

Trots den negativa attityd som finns mot elbilar, så har Tesla skapat en kultur som ständigt 

växer. Dom har skapat starka värderingar och föreställningar om att rädda framtiden, detta går 

i linje med dem åtgärder som behövs för att rädda vår planet. Det är viktigt att uppmana 
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människor i denna typ av kultur, att ta ett aktivt ansvar och att värna om miljön. Tesla är mer 

miljövänlig än ett fossilt drivet fordon. 

 

Det är viktigt att uppmana till en kultur som har dessa värderingar, normer och beteenden. 

Detta i sin tur hoppas vi ska kunna påverka människor i den riktning att man börjar göra mer 

för miljön än att bara köra den attraktiva bilen Tesla. Ett tydligt exempel på en sådan 

uppmaning är de filmer vi analyserat i denna studie. Dessa kan användas för att stärka och 

göra Teslas varumärke attraktivt, och därmed påverka bilförare att välja Teslas elbilar framför 

fossildrivna bilar. Detta kan leda till ett större ansvarstagande som kan resultera i större 

förändringar för miljön, och förbättra de nästkommande generationernas levnadsstandard och 

existens. 

 

 

9.3.   Metodreflektion  

I detta kapitel kommer vi att diskutera valet av teorier och metod som påverkat vårt 

slutresultat, eventuella problem som framkommit under studiens gång, samt styrkor och 

svagheter som kan tänkas finnas med våra val av teorier och metoder. 

  

Vårt val av metod har hjälpt oss att besvara de frågeställningar studien har. Med hjälp av 

semiotiken har vi kunnat avkoda, analysera, och identifierat hur Teslas fans framställer Teslas 

elbilar i sina reklamfilmer, samt vilka verktyg de använder sig av för att göra detta. Genom att 

analyserat dessa bitar har vi även fått fram de budskap och attityder som filmerna menar att 

framtiden innehåller. Eftersom semiotik kretsar kring förståelsen av tecken, och tecken är 

visuella gestaltningar, så anser vi att semiotiken är ett utmärkt val av metod. Då syftet med 

analysen var att studera bildens roll i filmerna för att tolka en djupare förståelse i de kodade 

värderingar och normer som ligger till grund för Teslas budskap. Denotation användes för att 

kunna se det ytliga och generella i vad som återspeglas, och konnotation användes för att ge 

en djupare tolkning och förståelse i vad som försöker sägas i filmerna. Då vi valde semiotik 

som metod har det funnits mycket praktisk och tillämpningsbar information att hämta samt 

använda oss av. De teorier vi använt oss av i analysdelen har varit användbara och effektiva 

för att göra en så bra analys som möjligt. En svaghet med semiotisk analys kan vara att 

resultatet kan skilja sig beroende på vem det är som analyserar, eftersom många av analyserna 

och tolkningarna är från person till person. 
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Med hjälp av denotation och konnotation har vi, författarna till denna studie, tillsammans 

diskuterat och analyserat fan-producerade reklamfilmer för att komma fram till det resultat vi 

presenterat. Eftersom många av de slutsatser vi hade stämde överens med varandra kan det 

vara möjligt att producenterna för reklamfilmerna använt sig av element för att göra 

budskapet tydligt och enkelt att förstå. Ideologin använde vi för att få fram olika värderingar 

som varit underliggande i reklamfilmerna och vad för verklighetsuppfattning de vill 

kommunicera. Representationen är tilltänkt att skapa en mening och innebörd kring vår 

omvärld, och därmed har den teorin varit relevant för hur vi uppfattar budskapen och dess 

innebörd i reklamfilmerna. 

  

Vår analys utgjordes av tre filmer från Project Loveday. Eftersom att dessa filmer är tre av 

dem mest uppmärksammade i projektet, så skulle man kunna dra slutsatsen att Tesla valt ut 

dessa som finalister delvis på grund av att deras värderingar och budskap ligger i linje med 

företagets egna. Detta är dock ingen garanti, därför skulle urvalet av dessa filmer kunna ses 

som en svaghet då det fanns en stor mängd bidrag i projektet som tekniskt sätt skulle kunna 

påvisa andra värderingar och budskap. Då Tesla som företag har många olika avdelningar 

skulle man eventuellt kunna se vårt val att analysera deras bilföretag som en eventuell svaghet 

när det gäller att få fram de värderingar och budskap Tesla som företag står för. Eftersom att 

filmerna är tilltänkta att representera just Teslas elbilar, har vi därför enbart fokuserat på Tesla 

Motors, och inte inkluderat andra grenar som Tesla Inc består av. 

 
 

 

9.4.   Vårt  bidrag  och  fortsatt  forskning  

Vår studie bidrar till en ökad medvetenhet kring hur ett företag kan använda sig av sina fans 

engagemang för att kunna sprida ut sina budskap och värderingar utan att använda sig av 

traditionella medier. Begreppen ”user generated content”, ”viral marknadsföring”, och 

“opinionsbildning” via sociala medier är idag allt vanligare och kommer med tiden troligtvis 

utvecklas allt mer. Vi anser att många företag skulle kunna dra stora lärdomar av denna typ av 

marknadsföring, och utnyttja detta till sin fördel i framtida kommersiella syften då det både 

når en potentiellt större målgrupp, och är ekonomiskt gynnande för företagen. Det vore 

intressant att se en fortsatt forskning kring detta ämne om “user generated content” och få se 
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ett resultat av dessa fenomen. Det skulle vara intressant att se ett forskningsresultat från ett 

marknadsföringsperspektiv hur denna typ av marknadskommunikation fungerar i praktiken. 
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