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Abstract 
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Title: ”The effective TV-Commercial” – A semiotic study on perceptions of 
communication strategies in TV advertising 

Number of  Pages: 43 

Television advertising is something that the vast majority comes in contact with every day, and it 
is a common topic of conversation. Discussions may focus on the funny commercials that you 
can see on TV at the moment or how annoying it is when an exciting movie stops for a 
commercial break.  What we can say is that people have an opinion about television advertising; 
some people think that advertising is something positive and some people see it as negative. 

 A thesis from 2008 made at Gothenburg University showed that only 14% of the population 
perceive television advertising as something positive. Despite this, television remains one of the 
largest advertising forums in Sweden. 2006, the investment in television advertising stood for 
15% of the total investment in advertising. Is it possible to receive TV advertising to become 
popular with most? Or at least reduce the negativity of television advertising?  

There have been four different communication strategies to adapt marketing to the audience that 
is most interesting. These communication strategies are developed based on the audience 
thinking, rational or emotional. They are also based on how motivated the audience is in their 
buying behavior. These strategies are the basis of our study. 

Our study raises the question if one of the communication strategies is more appreciated than the 
others, and in that case, what does that strategy contain that the other strategies lack? A response 
to this could lead to the conclusion that not all television advertisements are perceived as equally 
negative, and thus, by using the most positively perceived communication strategy, it would be 
easier for a company to get its message across. Many companies spend large sums on television 
advertising and they want to feel sure that their message gets across. Now their intended 
consumers change channel during the commercial break because the advertising is seen as boring 
and annoying. 
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Sammanfattning 
Författare:   Pär Jansson, Erik Norberg och Emma Stridh Carlson 

Titel:  ”Då zappar de inte vidare” – En semiotisk studie kring uppfattningar 
om kommunikationsstrategier i TV-reklam 

Antal sidor:  43 

Bakgrund: TV-reklam är något som de allra flesta kommer i kontakt med 
dagligen, och det är ett vanligt samtalsämne. Diskussioner kan 
fokusera på den roliga reklamfilmen som du kan se på TV just nu 
eller hur irriterande det är när en spännande film stannar för ett 
reklamavbrott. Vad vi kan säga är att de flesta människorna har en 
uppfattning om TV-reklam och en del människor tycker att reklam är 
något positivt och en del människor ser det som något negativt. TV är 
en av de största marknadsföringskanalerna, men samtidigt ett av de 
reklamformat som uppfattas mest negativt. Detta innebär ett problem 
för företag som väljer denna reklamkanal då de tilltänkta mottagarna 
väljer att byta kanal vid reklampauserna. Hur ska reklamfilmerna 
utformas för att minska risken att det problemet uppstår? 

Syfte:  Författarna vill, utan att generalisera, öka förståelsen för hur de olika 
kommunikationsstrategierna, den rationella strategin, den känslo-
mässiga strategin, den repetitiva strategin och den sociala strategin 
uppfattas. Med hjälp av studien vill författarna bidra till att ta reda på 
hur en reklamfilm kan utformas för att minska risken för att den 
tilltänkta konsumenten zappar förbi reklamfilmen.  

Metod: I studien använde sig författarna av fokusgruppsundersökningar för 
att se tendenser kring ungdomars åsikter om reklamfilm. Författarna 
använde också semiotik för att genomföra analyser av reklamfilmer. 

Resultat: Alla kommunikationsstrategier innehåller delar som deltagarna  
uppskattar, men det är tydligt vilken av kommunikationsstrategierna 
som uppskattades mest. Det visar sig också tydligt, efter under-
sökningen, hur en effektiv reklamfilm kan utformas.  

 

Nyckelord:  Kommunikationsstrategi, Fokusgrupp, TV-reklam, Reklamfilm. 
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1 Inledning 

Vårt uppsatsämne tog sin början i vårt gemensamma intresse för reklam och speciellt för 
allmänhetens syn på den. I vardagen diskuteras ofta reklam och speciellt TV-reklam och oftast 
nämns den i negativa ordalag. Vi ville undersöka om detta endast rörde vår umgängeskrets eller 
om negativitet kring TV-reklam är en allmän uppfattning. Detta ledde oss till en 
doktorsavhandling där allmänhetens uppfattning om reklam diskuterades. I avhandlingen 
redovisades en undersökning1 där en jämförelse gjordes mellan de olika reklamformaten. 
Undersökningen visade att endast 14 % var positiva till TV-reklam vilket gjorde att den 
placerade sig bland de mest negativa reklamformerna i undersökningen. Samma undersökning 
visar att hela 62 % av de tillfrågade upplever TV-reklam som irriterande. Reklamen i 
morgonpress väcker inte lika stor irritation, av de tillfrågade var det endast 20 % som upplevde 
den som irriterande. Faktum är att undersökningen visade på att TV-reklam varken uppfattades 
som underhållande, informativ eller trovärdig. Senare forskning visar på ännu mer skrämmande 
siffror, en undersökning gjord av Sifo under sommaren 20082 visar att 75 % av svenska folket 
aktivt undviker TV-reklam, radioreklam och internetreklam.  Undersökningen från 20053 visade 
att den mest positiva reklamformen var reklam i dagspress där 52 % hade en positiv inställning.  

Eftersom alla uppsatsförfattare har ett stort intresse för TV-reklam och kan se detta som en 
framtida bransch fann vi dessa siffror oroväckande och började fundera på vilka förändringar 
som kan göras för att minska allmänhetens negativa inställning. I vår utbildning har vi kommit i 
kontakt med olika strategier och metoder för att utforma reklamfilmer och vi bestämde oss för att 
fördjupa oss i dem och se om det var någon som fungerade bättre än de andra och i så fall varför 
den gjorde det. 

Vi ville undersöka hur en reklamfilm skulle utformas för att fungera så bra som möjligt och kom 
därför fram till att vi skulle undersöka åsikter och uppfattningar om reklamfilmer som var 
utformade efter olika strategier, vi ansåg att detta bäst skulle göras genom en kvalitativ ansats 
eftersom vi inte vill generalisera utan istället gå in på djupet. Genom att undersöka hur det 
resoneras kring reklamfilm kan vi få en aning om vad som uppskattas och vad som ses som 
mindre bra.    

 

                                                 
1 SOM-undersökning 2005 
2 Orvesto Konsument 2008:2 
3 SOM-undersökning 2005 
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2 Disposition 

Dispositionen är i kronologisk ordning och börjar med bakgrundskapitlet för att sedan avslutas 
med kapitlet om vår slutdiskussion. 

I kapitel 3 beskriver vi studiens bakgrund. I första delen berättar vi kort om reklamfilmens 
historia i svensk TV. Från att TV-reklam började sändas fram till hur det ser ut idag. I den andra 
delen följer en kort sammanfattning av de lagar och regler som rör svensk TV-reklam. I sista 
delen av kapitel 3 förklarar vi hur företag kan undersöka sin målgrupp för att välja rätt 
kommunikationsstrategi. 

Kapitel 4 behandlar de teoretiska utgångspunkter som vår studie har utgått från. Där beskriver vi 
fyra kommunikationsstrategier. Kommunikationsstrategierna vi kommer att beskriva är den 
rationella, den känslomässiga, den repetitiva och den sociala kommunikationsstrategin.   

I kapitel 5 nämns tidigare forskning inom det område vår studie behandlar. Första delen 
behandlar tidigare forskning kring allmänhetens uppfattning om TV-reklam. Den andra delen 
beskriver mer specifikt ungdomars uppfattning om reklamfilm. I del tre tar vi upp skillnaden 
mellan IQ och EQ och hur de kan användas vid olika marknadsföringsstrategier. I del fyra 
förklaras retorikens olika delar där fokus i vår studie ligger på marknadsretorik och visuell 
retorik. I den femte delen beskrivs semiotikens olika delar. 

I kapitel 6 förklarar vi vad studiens syfte är. I detta kapitel redovisar vi också studiens tre 
frågeställningar.  

I kapitel 7 motiverar vi valet av de metoder vi har använt i vår studie. Första delen beskriver hur 
en semiotisk filmanalys används för att göra en effektiv filmanalys. I den andra delen förklaras 
hur en fokusgrupp kan utformas och genomföras.  

I kapitel 8 beskriver vi hur vi genomförde vår studie. Den första delen beskriver hur vi gick till 
väga när vi valde ut reklamfilmerna som vi använde i vår studie. I den andra delen ger vi  en kort 
beskrivning av vad varje film innehåller. Här finns även en motivering till varför vi valde just de 
filmerna. I sista delen beskriver vi hur vi planerade och genomförde våra fokusgrupper. 

Kapitel 9 behandlar studiens giltighet och trovärdighet. I den första delen beskrivs vad som var 
positivt och negativt med urvalet av filmer till studien. I andra delen beskrivs urvalet av 
deltagare. I tredje delen beskrivs en pilotstudie som vi gjorde innan själva huvudstudien. Sist i 
kapitel nio redovisar vi fokusgruppernas giltighet och trovärdighet.  

I kapitel 10 redovisar vi resultatet från vår studie. Först redovisas fokusgruppsdeltagarnas åsikter 
om varje reklamfilm var för sig. Sedan följer också en sammanfattning av slutdiskussionen som 
följde i varje grupp när de fyra filmerna hade diskuterats.  

I kapitel 11 redovisar vi vår diskussion kring resultatet av vår studie. Därefter följer också en 
slutlig diskussion. 

Kapitel 12 innehåller studiens slutdiskussion. 
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3  Bakgrund 

I detta kapitel ger vi läsaren en kort bakgrund till vårt uppsatsämne. För att förstå uppsatsen 
bättre har vi tagit med bakgrund som vi anser att det kan vara bra att vara insatt i eftersom den 
påverkar vårt ämnesområde. Vi börjar med att gå tillbaka i reklamfilmens historia inom svensk 
TV för att sedan beskriva utbudet av reklamfilm idag. Därefter kommer ett kort kapitel som 
sammanfattar lagar och regelverk som rör svensk TV-reklam. I den sista delen beskriver vi hur 
en målgrupp väljs ut av ett företag. 

3.1 Reklamfilmens historia 

I Sverige blev TV-reklam aktuellt först i mitten av 1980-talet. Sveriges Television hade då sänt 
nationell TV sedan 1956 och varit ensamma på marknaden. 1984 röstades en ny lag igenom som 
godkände satellitsändningar via kabelnät och 1987 började TV3 sända från London. Detta var 
starten för reklam i svensk TV. I slutet av 1980-talet ökade efterfrågan av en svenskbaserad 
reklamfinansierad TV-kanal. Anledningen var att det rådde ett missnöje mot den stora andelen 
utlandsproducerade program i utbudet samt att önskan fanns om att reklaminvesteringarna skulle 
stanna i Sverige. Det politiska stödet för TV-monopol avtog och resultatet blev att TV4 började 
sina sändningar 1991.4  

I samband med att det analoga TV-nätet avvecklades helt i februari 2008 och all TV gick över 
till att sändas via det digitala marknätet ökade tillgången till reklamfinansierad TV. I det analoga 
marknätet fanns SVT1, SVT2 och TV4, alltså endast en TV-kanal som innehöll reklam. I 
samband med övergången till det digitala marknätet introducerades också TV6 och The Voice 
TV. Båda dessa nya kanaler är helt eller delvis finansierade av reklamintäkter.5 
Reklamfinansierade TV-kanaler har alltså i samband med övergången från det analoga marknätet 
till det digitala marknätet gått från en kanal till tre kanaler.  

De allra flesta reklamfinansierade TV-kanalerna finns i utbudet av betal-TV. I detta utbud finns 
bland andra TV3 och Kanal 5 som båda sänder reklam. Det finns flera olika utbud av betal-TV-
kanaler, bland andra COM HEM, Boxer och Canal Digital. Antalet TV-kanaler med reklamfilm i 
innehållet varierar mellan de olika utbuden.6     

3.2 Lagar och regelverk 

I den här delen av uppsatsen kommer en kort beskrivning av de bestämmelser som gäller för 
reklamfilm i Sverige. Lagar och regler som rör reklamfilm finns i Radio- och TV-lagen, RTL.7 

                                                 
4 Hadenius och Weibull, 2005 
5 Mediavision, 2008 
6 Mediavision, 2008 
7 Radio och TV-lag (1996:844) 7 kapitlet 1-12§  
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Lagen specificerar vad en reklamfilm får innehålla, hur mycket reklamfilm som får sändas och 
när den får sändas.8 Dessa lagar påverkar varför reklamfilmer som visas på TV ser ut som de gör. 

I Sverige är det inte tillåtet att göra reklamfilmer för alkohol, tobak eller receptbelagd medicin, 
reklamfilm får inte heller riktas till barn under 12 år. Ett annat krav i Sverige är att det måste 
vara tydligt vem reklamfilmens avsändare är.9 En TV-kanal som innehåller reklam får inte visa 
mer än 12 minuter reklamfilm per timme, totalt får inte kanalen visa mer än 15 % reklam per 
dygn. Visar kanalen 12 minuter reklam en timme måste de alltså sända mindre reklam under 
någon av de andra timmarna för att inte överstiga gränsen på 15 %. Inför varje reklamavbrott 
måste det göras en tydlig markering med både bild och ljud att det följer reklam.10 Vidare finns 
det en mängd bestämmelser som reglerar när och hur ofta ett reklamavbrott får ske.11 

För att kontrollera att lagarna följs finns Granskningsnämnden som har i uppgift att kontrollera 
program och reklam som anmäls för felaktigt innehåll. Eftersom det inte finns någon censur i 
Sverige kan inte Granskningsnämnden i förväg hindra ett program eller en reklamfilm från att 
sändas.12 Censurförbudet är en del av Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL13, som värnar om 
åsiktsfriheten i Radio och TV. En reklamfilm kan också anmälas till Näringslivets etiska råd mot 
könsdiskriminerande reklam, ERK. Till skillnad från Granskningsnämnden så granskar ERK 
endast reklam som uppfattas som könsdiskriminerande. ERK kan också på eget initiativ granska 
reklamfilmer som kan uppfattas som könsdiskriminerande.14  

3.3 Målgrupp  

Målgruppen är den grupp människor som ett företag eller en organisation väljer att rikta sin 
marknadsföring till.15 Målgruppen kan vara vag eller mer preciserad, men det är alltid en grupp 
människor som har något gemensamt och det är detta gemensamma som gör att just de 
personerna skulle vilja köpa den produkt eller det budskap som marknadsförs. Det är vanligt att 
använda åldersgrupper eller kön för att precisera en målgrupp, men det finns självklart andra 
faktorer som kan vara viktiga och vilka som är viktigast beror helt på vilken produkt som ska 
marknadsföras. Använder marknadsföraren en mer preciserad målgrupp är det lättare att veta hur 
han ska utforma reklambudskapen för att de ska fungera, men reklambudskapen når då inte lika 
många. 

För att marknadsföring ska fungera är det viktigt att välja rätt målgrupp och att verkligen känna 
den målgrupp som valts.16 Först när målgruppen är vald och väl undersökt kan marknadsföraren 
välja vilken kommunikationsstrategi som bör användas. 

Något annat som en marknadsförare kan göra är att välja en målgrupp som är tidig med att följa 
trender. Dahlqvist och Linde skriver i sin bok Reklameffekter17 om olika typer av konsumenter. 

                                                 
8 Radio och TV-lag (1996:844) 7 kapitlet 1-12§ 
9 Hadenius och Weibull, 2005 
10 grn.se hämtat 2008-12-03  
11 grn.se hämtat 2008-12-03 
12 Hadenius och Weibull, 2005 
13 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 1 kapitlet 3§ 
14 etiskaradet.org hämtat 2008-12-03 
15 Bergström, 2004 
16 Dahlqvist och Linde, 2005 
17 Dahlqvist och Linde, 2005 
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Den typ av konsument som är mest trendkänslig och som lättast påverkas av reklam kallas i 
boken för trendsättare. Det är dessa människor som det kan vara bra att rikta reklamfilmerna till. 
De som kommer att köpa produkten en kort tid efter trendsättaren är de impulsiva efterföljarna, 
sedan de som i boken kallas efterföljare och sist av alla kommer eftersläntrarna att införskaffa 
den marknadsförda produkten. Trendsättaren vill hela tiden ha det nyaste och är inte rädd för att 
testa outforskade saker och ta egna initiativ. Den impulsiva efterföljaren vill också gärna följa 
trender och köpa nya produkter, men vågar inte vara den första att köpa något utan ser först hur 
trendsättaren väljer att göra. Efterföljarna är en stor grupp och köper produkten när den funnits 
på marknaden ett tag. Det är en grupp som är relativt rationell och påverkas av kvalitet och 
funktion. Eftersläntrarna är en grupp människor som är ganska passiv. De bryr sig inte så mycket 
om trender och väntar gärna med att köpa något tills det funnits så pass länge på marknaden att 
priset har gått ner och de vet att produkten är det som utlovas.18 Enligt denna beskrivning är det 
alltså trendsättarna som på ett sätt styr vilka produkter som går bra och vilka som går mindre bra 
och det är därför viktigt att nå just denna grupp med sin kommunikation.  

Chris Fill skriver i sin bok Integrated Marketing Communications19 om i princip samma sak, 
med enda skillnaden att han har delat upp konsumenterna i fem kategorier, se figur 1. I boken 
nämner han även att de som är, vad han kallar för, early adopters oftast består av unga personer 
som är över medel vad gäller utbildningsgrad.   

Figur 1. Chris Fills modell över olika typer av konsumenter20 

Figuren visar olika kategorier av konsumenter. Den visar hur stora grupperna av konsumenter 
är och när de olika grupperna kommer att inhandla produkten. 

                                                 
18 Dahlqvist och Linde, 2005 
19 Fill, 2005 
20 Fill, 2005:54 
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Det finns fyra faktorer som påverkar målgruppen; psykologiska, kulturella, sociala och 
personliga.21 De psykologiska faktorerna handlar om hur hjärnan fungerar, eftersom hjärnan styr 
vårt beteende och våra tankar blir dessa faktorer viktiga för hur vi uppfattar reklam och hur den 
ska utformas för att vi ska uppskatta den. De kulturella och de sociala faktorerna liknar varandra 
då de båda handlar om hur man växt upp, vilken kultur man tillhör och vilka sociala situationer 
man brukar möta i sin vardag. De sociala faktorerna behöver dock inte endast handla om vilken 
samhällsklass eller grupp man faktiskt tillhör, utan kan även handla om vilken grupp man skulle 
vilja tillhöra. Personliga faktorer som kan påverka kan exempelvis vara kön och ålder, denna typ 
av faktorer påverkar vilka behov du har som människa. Är du en ung pojke har du troligtvis 
andra behov än en kvinna i medelåldern, men även samma persons behov förändras under årens 
gång.22 

                                                 
21 Dahlqvist och Linde, 2005 
22 Dahlqvist och Linde, 2005 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie bygger på fyra olika kommunikationsstrategier. I följande kapitel beskriver vi varje 
strategi ingående.  

4.1 Fyra kommunikationsstrategier 

Att välja kommunikationsstrategi är ett viktigt steg i utformningen av en reklamfilm. Vilken 
strategi som bör användas beror till stor del på vilken målgrupp marknadsföringen riktas till. I 
den här delen av uppsatsen beskriver vi fyra kommunikationsstrategier som vi har valt att 
undersöka närmare och sedan jämföra. Strategierna är den rationella strategin, den 
känslomässiga strategin, den repetitiva strategin och den sociala strategin.23 Det som undersöks 
innan valet av kommunikationsstrategi görs är hur motiverad en målgrupp är och om den vid 
kommunikationstillfället är styrd av sina känslor eller av logik. 

Figur 1. Dahlqvist och Lindes kommunikationsstrategimodell.24 

 

Figuren visar när de olika kommunikationsstrategierna bör användas beroende på målgruppens motivation och 
agerande. 

4.1.1 Rationell strategi 

Den rationella strategin passar bra att använda när målgruppen är högt motiverad och agerar 
rationellt i samband med kommunikationen. Den rationella strategin har varit vanlig vid 
marknadsföring av sällanköpsvaror som bilar, försäkringar, vitvaror och andra dyrare produkter. 
Argument som används i kommunikationen bör bygga på logik och kan, på grund av 
                                                 
23 Dahlqvist och Linde, 2005 
24 Dahlqvist och Linde, 2005:50 
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målgruppens höga motivation, vara relativt komplicerad.25 Det är vanligt att produktens 
funktioner är i fokus och utgör grunden för hela kommunikationen. Det finns flera sätt att 
förstärka de rationella argumenten, dels att i reklamfilmen visa mer ingående hur produkten 
fungerar. Dels genom att använda sig av en person som har använt produkten och kan vittna om 
att den fungerar, ett sätt att göra detta på är att visa en före- och en efterbild.26 Ett annat sätt att 
stärka sina argument är att använda sig av en expert, detta kan till exempel vara en person i sin 
yrkesroll. Personen förklarar att och varför denna produkt fungerar utifrån yrkesrollens krav. Ett 
exempel där detta är vanligt är i reklam för hygienartiklar och läkemedel. 27 

Reklam av denna typ passar bäst på en plats där den når de konsumenter som har intresse för 
produkten som marknadsförs och det är därför vanligt att se sådan reklam i facktidningar och 
specialiserade TV-kanaler. Risken med den rationella strategin är att motivationen hos 
målgruppen överskattas, gör den det går budskapet förlorat och avsändaren når inte fram till 
mottagaren. 28 

4.1.2 Känslomässig strategi 

Den känslomässiga strategin används främst när målgruppen är högt motiverad och tar beslut 
som är baserade på känslor.29 Hjälporganisationer använder sig gärna av denna strategi, men den 
har under den senaste tiden blivit allt mer vanlig även vid marknadsföring av andra typer av 
produkter och vid marknadsföring som är mer inriktad på varumärken. Strategin passar bra att 
använda för varumärkesbyggande reklamfilmer eftersom syftet med denna typ av 
kommunikation är att ge kunden en relation och en känsla för varumärket.30 

Inom denna typ av reklam används argumenten inte i huvudsak för att marknadsföra en specifik 
produkt utan snarare för att sätta företaget i en positiv kontext. En metod för att göra detta är att 
nämna företagets arbete inom exempelvis samhällsfrågor som miljö, jämställdhet och rättvisa.31  
Argumenten i denna typ av kommunikation kan även de vara komplicerade och bygger dessutom 
ofta på texter eller bilder som kan uppfattas som stötande och i dessa bilder förklaras hur 
företaget i fråga motverkar det som den stötande bilden visar.32  

Ett sätt att förstärka känslorna hos mottagaren är att i reklamfilmen använda sig av musik. 
Musiken ska bidra till att ge reklamfilmen en extra dimension och bidrar till att skapa stämning i 
reklamfilmen.33  

Den känslomässiga kommunikationsstrategin bygger till stor del på att beröra och underhålla, 
detta gör marknadsföraren lättast genom en reklamfilm då denne har tillgång till både rörliga 
bilder och ljud.34   

                                                 
25 Dahlqvist och Linde, 2005 
26 Lundgren, 1999 
27 Leiss, 1986 
28 Dahlqvist och Linde, 2005 
29 Dahlqvist och Linde, 2005 
30 Schröder, 1997 
31 Schröder, 1997 
32 Dahlqvist och Linde, 2005 
33 Lundgren, 1999 
34 Grusell, 2008 
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Något som kan ses som negativt med den känslomässiga strategin är att den kan uppfattas vara 
flummig vilket kan göra att ett företag eller en produkt ses som oseriös av sina tänkta 
målgrupper. En annan risk med den känslomässiga strategin, precis som med den rationella, är 
att budskapen kan vara ganska komplicerade och att alla därför inte förstår dem.35   

4.1.3 Repetitiv strategi 

När någon ska marknadsföra en produkt som är billig och inte skapar något större intresse hos 
konsumenterna kan det vara bra att använda sig av den repetitiva kommunikationsstrategin. 
Denna strategi går ut på att marknadsföringens budskap hela tiden upprepas, antingen i en 
reklamfilm eller i, vilket är det vanligaste, en serie av filmer. Budskapet är enhetligt, tydligt, 
enkelt och det är vanligt att slogans används.36 Det finns flera likheter mellan den repetitiva 
strategin och den rationella strategin men inom den repetitiva strategin är argumenten mindre 
komplicerade och upprepas oftare. Reklamfilmer av denna typ är ofta enkelt uppbyggda och 
produktens funktioner och kvaliteter ges inte lika stort utrymme, i repetitiv strategi är det 
varumärkets och produktens namn och utseende som är i fokus.37  

Stora företag som har en stor budget för marknadsföring använder sig gärna av denna strategi. 
Ofta leder till det till att de som hör budskapet till slut lär sig det utantill och på grund av det, 
medvetet eller omedvetet, väljer just den produkten när de är i butiken och ska ta ett beslut. Detta 
är alltså en effektiv strategi att använda om målgruppen är lågt motiverad, men ändå rationell i 
sitt besluttagande. Det är vanligt att den repetitiva strategin används vid marknadsföring av 
produkter som tandkräm, schampo och andra nödvändiga, men inte särskilt intressanta, 
produkter.38   

4.1.4 Social strategi 

Den sociala kommunikationsstrategin passar bra att använda när en målgrupp är lågt motiverad 
och tar beslut som är baserade på känslor och intuition. Denna kommunikationsstrategi går ut på 
att försöka förknippa produkten som marknadsförs med en livsstil eller att försöka ge känslan av 
att reklamfilmens mottagare kommer att känna en sig som en del av livsstilen om de köper 
produkten.39 För att förknippa produkten med den avsedda livsstilen är det vanligt att visa 
produkten i en miljö som är utmärkande eller synonym med livsstilen, detta för att skapa ett 
mervärde40 hos produkten. Miljö i detta sammanhang kan innebära flera olika saker, till exempel 
en skolgård eller ett kontor, men det kan också innebära att produkten placeras i en historisk 
miljö.41 

I de fall där miljö inte används är det vanligt att en person istället får symbolisera livsstilen och 
därmed ge produkten ett mervärde. Till skillnad från den rationella strategin där en expert 
används, använder den sociala strategin personer som ses som idoler och förebilder. Det 
mervärde som livsstilen eller personen medför skapar ett behov hos mottagaren. Behovet kan ta 

                                                 
35 Dahlqvist och Linde, 2005 
36 Dahlqvist och Linde, 2005 
37 Leiss, 1986 
38 Dahlqvist och Linde, 2005 
39 Dahlqvist och Linde, 2005 
40 Kommer från engelskans Brand added value. 
41 Leiss, 1986 
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form i att konsumenten känner utanförskap om han eller hon inte använder denna produkt. 
Reklamens underliggande mening är att konsumenten når gemenskap genom produkten. En 
annan metod för att skapa känsla av gemenskap är att visa produkten i en social kontext där 
produkten är i centrum och personer samlas och umgås kring den.42 

Denna strategi är mest lämplig att använda inom reklamfilm då den använder sig av både rörliga 
bilder och ljud för att nå ut med sitt budskap. En annan anledning till att den passar bra i 
reklamfilm är att den i de flesta fall bygger på underhållning.43        

                                                 
42 Leiss, 1986 
43 Grusell, 2008 
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5 Tidigare forskning 
När vi utformade vår studie utgick vi inte endast från de teoretiska utgångspunkterna. Inom 
området reklamfilm har flera tidigare studier gjorts som har bidragit till kunskapen om hur 
reklamfilm uppfattas. Vi har tagit del av dessa studiers forskningsresultat och använt dessa i vår 
uppsats. 

5.1 Uppfattningar om reklam 

Reklamfilm är något som de flesta kommer i kontakt med och de allra flesta har också en åsikt 
om reklamfilm44. Reklam har under hela sin livstid varit ett hett diskussionsämne vid 
fikarasterna på jobbet och på rasten i skolan och även forskningen har tyckt att det har varit ett 
intressant ämne att studera. Viss forskning menar att reklam, både på TV och i tryckt form, 
skapar ett behov som egentligen inte existerar. I boken Social Communication in Advertising45 
skriver William Leiss följande:  

 

Many critics maintain that advertising exists primarily to create demand 
among consumers46.  

 

Detta är en vanlig tanke hos dem som är negativa till reklamen, ett annat exempel är Wayne 
Booth som är litteraturteoretiker och menar att reklamen försöker, på ett ohälsosamt sätt, bygga 
samman vanliga mänskliga behov, såsom kärlek och trygghet, med köpandet av en produkt.47 
Vidare nämns det i boken Social Communication in Advertising att flera kritiker hävdar att 
reklamen höjer marknadspriset på varorna. De anser att reklamen är onödig, skulle reklamen tas 
bort skulle även denna onödiga kostnad försvinna och därmed skulle priset på varorna eller 
tjänsterna sänkas.48  

År 2005 gjordes en undersökning om svenskarnas inställning till olika reklamformat. Resultatet 
visade att hela 62 % av svenskarna hade en negativ inställning till reklamfilm och positiva till det 
reklamformatet var endast 14 % av de tillfrågade. Det var tio olika reklamformat som jämfördes 
och endast reklam via sms, reklam via e-post och radioreklam ansågs vara mer negativt än 
reklamfilm som format.49 Detta missnöje stärks ytterligare av en undersökning gjord av Sifo 
under sommaren 200850. Undersökningen visar att 75 % av svenska folket aktivt undviker TV-
reklam, radioreklam och internetreklam.  

                                                 
44 Grusell, 2008 
45 Leiss, 1986 
46 Leiss, 1986:29 
47 Mral och Larsson 2004 
48 Leiss, 1986 
49 Grusell, 2008 
50 Orvesto Konsument 2008:2 
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Det finns dock de som anser att reklam är något positivt. I boken Reklam & Retorik omnämns 
bland andra Meijer som påstår att reklam kan ses som en informationskanal, den är ett sätt att se 
hur vardagslivet uppfattas och fungerar.51 Det finns också de som menar att kunder via reklamen 
kan se vilka varumärken som är stora och framgångsrika. Detta grundas på att de som har råd att 
annonsera har ett så framgångsrikt varumärke och därför har de pengar att annonsera för. De som 
inte syns i reklamen har inte de ekonomiska resurser som krävs för annonsering, därför anses 
inte dessa varumärken vara lika framgångsrika.52  

De som är positiva till reklamen talar om att den finansierar flertalet medier och deras utbud. 
Utan den stora inkomst som kanalerna får genom just reklamen skulle de inte ha möjligheten att 
producera alla de program som finns i dagens TV-utbud. Skulle inte reklamen finnas skulle alltså 
utbudet av både kanaler och program minska och kan därför klassas som sämre.53  

5.2 Ungdomars syn på reklam 

När forskningen kring reklam växte på 1970-talet var forskningen kring barn och ungdomar en 
av de grenar som växte mest och snabbast.54  

År 2000 gjordes en studie vid Örebro Universitet där forskarna undersökte ungdomars 
inställning till reklamfilm som reklamformat. Syftet med studien var, utöver att undersöka 
ungdomars inställning till reklamfilm, att se vad ungdomarna ansåg vara bra respektive dåligt i 
reklamfilmer. Det visade sig i studien att ungdomarna för det mesta var negativt inställda till 
reklamfilmerna, dock nämnde ungdomarna att de gärna såg på reklamfilmer som innehöll 
humor. Reklamfilmer som inte innehöll humor och de som visades mer frekvent var ungdomarna 
mer negativa till.55 Ungdomars inställning till reklamfilm undersöktes också i en studie gjord av 
Konsumentverket 1994. Undersökningen visade att ungdomarnas inställning till reklamfilms-
formatet till en viss del var positiv, men ju oftare reklamfilmen visades desto mer negativa blev 
de.56  

Studien från Örebro visade att den reklam som ungdomarna uppfattade som dålig reklam var den 
som till största delen innehöll information. Ett typexempel som de nämnde var den reklam som 
syftade på att marknadsföra hushållsartiklar, såsom tvättmedel, diskmedel och liknande. Denna 
reklam är oftast rent informativ och bygger på ett repetitivt beteende vilket inte alls uppskattades 
av ungdomarna. Ungdomarna ansåg att det viktigaste för att de skulle tycka att en reklamfilm var 
bra var att den skulle innehålla underhållning. Ungdomarna tyckte också om när budskapen i 
reklamfilmerna byggde på känslor. För att få fram rätt känsla i reklamfilmen såg de musiken som 
det viktigaste verktyget.57 I boken Marknadsretorik58 förklarar författarna Hedlund och 
Johannesson detta. De säger att en anledning till varför ungdomar anser att känslor spelar stor 
roll för att en reklamfilm skulle ses som bra kan vara rädslan för utanförskap och känslan av 
gemenskap. Ungdomar är rädda för att stå utanför, detta är något som reklamen utnyttjar då den 
syftar på att visa gemenskap genom en produkt, exempelvis köp dessa jeans för att tillhöra denna 
                                                 
51 Mral och Larsson, 2004 
52 Leiss, 1986 
53 Grusell, 2008 
54 Mral och Larsson, 2004 
55 Mral och Larsson, 2004 
56 Jarlbro, 1994 
57 Mral och Larsson, 2004 
58 Hedlund och Johannesson, 1993 



13 

populära grupp. Knepet att anspela på känsla är ett av de mest kraftfulla retoriska knepen inom 
reklam.59 Ungdomarna ansåg att en reklamfilm som innehöll känslor och underhållning också 
gav trovärdighet till budskapet.  

Vid en jämförelse av de reklamfilmer som nämns som bra och de som nämns som dåliga syns att 
de som kategoriseras som bra reklamfilmer var de som hade ett entropiskt60 budskap. De var mer 
överraskande och följde inte de fasta mallar som ungdomarna såg i de filmer som 
kategoriserades som dåliga. De reklamfilmer som uppfattades som dåliga var de som 
ungdomarna tyckte hade ett mer förutsägbart budskap.   

Författarna drar inga slutsatser om vilken av reklamfilmerna som bäst nådde fram med sitt 
budskap. Dock säger flera av deltagarna att de stannar kvar vid en reklamfilm om den har ett 
underhållningsvärde för dem.  

5.3 IQ och EQ 

De kommunikationsstrategier som vi undersöker i vår studie bygger alla på olika typer av 
argument. Senare i uppsatsen kommer vi att beskriva retorik och hur argument kan vara 
uppbyggda på olika sätt. Vissa argument kan till exempel vara rationella medan andra har till 
syfte att beröra människor och bygger därför på känslor. För att kunna välja vilken typ av 
argument som ska användas i kommunikationen, och därmed också välja kommunikations-
strategi, måste det vara klart vilka som ska beröras av kommunikationen. Den grupp människor 
som kommunikationen riktas till kallas, som vi tidigare nämnt, målgrupp och den är det 
fördelaktigt att veta så mycket som möjligt om. Ju mer kunskap marknadsföraren har om sin 
målgrupp desto större chans är det att hon kommer att lyckas med sin kommunikation.  

Det finns flera saker som kan vara intressanta att undersöka hos målgruppen för att få en bild av 
hur reklam ska utformas för att den ska nå fram. En av de viktigaste delarna att ta reda på när det 
gäller just de kommunikationsstrategier som vi undersöker är om målgruppen vid 
kommunikationstillfället tänker rationellt eller om de låter sina känslor styra över besluten. I 
boken Reklameffekter diskuterar Dahlqvist och Linde61 hur en marknadsförare kan undersöka hur 
just deras målgrupper fungerar. De säger att hjärnan är uppdelad i två halvor och att dessa halvor 
styr olika egenskaper hos människan, den vänstra hjärnhalvan styr över logiken, IQ, och den 
högra halvan styr över känslorna och kreativiteten, EQ. Dahlqvist och Linde påstår också att det 
oftast är en av hjärnhalvorna som är dominant. Vilken av hjärnhalvorna som är dominant skulle 
då påverka hur just den människan agerar, tänker och vilka talanger den har. Om det är så att 
hjärnan påverkar om en person är logisk eller om den är mer av en känslomänniska är det viktigt 
för marknadsföraren att undersöka vad som styr just den målgrupp som ska påverkas av 
budskapet.62  

För att undersöka vilken hjärnhalva som är dominant hos personerna i målgruppen kan 
marknadsföraren ställa frågor där personerna får svara på om de till exempel tycker om konst 
eller matematik, om de anser sig vara analytiska eller om de är mer intuitiva. Något annat som 
kan undersökas är om personerna handlar ett planerat sätt eller om de tar de impulsiva beslut. 

                                                 
59 Hedlund och Johannesson, 1993 
60 Entropisk betyder inom informationsteori att något är överraskande till form och innehåll 
61 Dahlqvist och Linde, 2005 
62 Dahlqvist och Linde, 2005 
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Genom att sedan undersöka vad majoriteten av målgruppen har svarat på dessa motsatspar kan 
marknadsföraren få en aning om vad som styr just den målgrupp som hon planerar att nå.63 

5.4 Retorik 

Den reklam som visas på TV i dag finns oftast där för att marknadsföra en produkt, en person 
eller ett varumärke. För att nå genom mediebruset måste reklamfilmerna utmärka sig, detta kan 
göras genom tal, skrift och bild. Talet, skriften och bilden bygger alla på retorik. 

Retorik är för de flesta starkt sammankopplat med tal och skrift. En översättning av retorik, som 
är ett grekiskt ord, ger oss svenskans ”konsten att tala”. Inom språkets retorik finns det fem delar, 
dessa utvecklades under Aristoteles tid i Grekland. Under antiken användes retoriken överallt där 
syftet var att övertyga, det kunde bland annat vara i domstolen eller på marknaden.64  

Retorikens fem delar utvecklades just för att övertyga. Den första delen är inventio, i detta steg 
finner talaren sina argument. Den andra delen är dispositio eller dispositionen. Under 
dispositionen struktureras argumenten. Steg tre i retoriken bygger på att hitta rätt språk, i denna 
del är det viktigt att veta till vem eller vilka talet är riktat och därefter använda deras språk65, 
denna del kallas elocutio. Den fjärde delen avser hur väl memorerat talet är. Ett memorerat tal får 
ett bättre flyt och är mer medryckande än om talaren läser från ett manuskript, denna del av 
retoriken kallas för memoria. Den femte och sista delen handlar om utförandet, actio, hur talaren 
för sig genom sin röst och sitt kroppsspråk. Talaren kan om hon är skicklig vinna publikens 
intresse och förtroende endast med hjälp av sitt kroppsspråk och sin röst.66  

Något som är vanligt förekommande inom retoriken är också ethos, logos och pathos. Även 
dessa har sitt ursprung i antikens Grekland och Aristoteles var en av de första som myntade 
dessa uttryck. Han menade att det finns tre sätt för en talare att övertyga, dels med orden och 
med sina argument, logos, och dels kan talaren övertyga genom att använda sig av åhörarnas 
egna känslor, pathos. Det tredje och sista sättet att övertyga sina åhörare är att talaren gör det 
genom sin egen karaktär, ethos.67 

5.4.1 Marknadsretorik 

En variant av den ”vanliga” retoriken är marknadsretoriken. Denna typ av retorik är vanligt 
förekommande inom tryckt reklam då det är viktigt att kunna uttrycka sig tydligt i text. Det är 
också viktigt att kunna locka läsare till annonsen genom att uttrycka sig kortfattat, men samtidigt 
intresseväckande. Marknadsretoriken kan användas i samband med en bild, då bildar texten och 
bilden tillsammans budskapet. Marknadsretorikens fokus ligger i den ”vanliga” retorikens tre 
delar, inventio, dispositio, elocutio. Dessa tre kombinerar marknadsretoriken med ethos som 
också har sitt ursprung i retoriken.68 Ethos bygger på att talaren visar sin personlighet eller 

                                                 
63 Dahlqvist och Linde, 2005 
64 Hedlund och Johannesson, 1993 
65 Språk i denna mening är inte länder emellan utan att tala till sin målgrupp, exempelvis ett ungdomligt språk om 
målgruppen är ungdomar.  
66 Hedlund och Johannesson, 1993 
67 Hedlund och Johannesson, 1993 
68 Hedlund och Johannesson, 1993  
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karaktär. Vanligen när det nämns ethos nämns också logos och pathos, men inom marknads-
retoriken är det oftast ethos som får störst fokus.     

5.4.2 Visuell retorik 

I arbetet med visuell reklam, bild och rörlig media, använder sig reklamproducenterna av visuell 
retorik. Denna retorik bygger även den på samma grunder som den ”vanliga” retoriken, det 
gäller att övertyga och vinna förtroende hos dem som budskapet riktas till.69 Den ”vanliga” 
retoriken gör detta genom de fem byggstenar som redovisas ovan, den visuella retoriken avser att 
göra detta genom användandet av retoriska bilder. Genom att sätta produkten i relation till något 
som den vill bli förknippad med försöker reklamproducenten att skapa positiva konnotationer (se 
kapitel 5.5.2 om konnotation).  De olika retoriska figurer som den visuella retoriken använder sig 
av är den presentativa bilden som visar, den metonymiska bilden som bevisar och den 
metaforiska bilden som jämför.70 Inom rörlig media används en kombination av den ”vanliga” 
retoriken och den visuella retoriken.  

Den presentativa bilden syftar till att visa hur något ser ut och att visa dess egenskaper. Denna är 
vanligt förekommande och har sitt ursprung i faktabilden. Ett sätt att ge produkten mer liv är att 
använda sig av en väl uttänkt bakgrund och ljussättning. Funktionen som bilden syftar till att visa 
kan förstärkas genom att lägga till en annan produkt som har en stark koppling till den produkt 
som det annonseras för.71 Detta kan exempelvis vara att lägga till en espressokopp till en 
espressobryggare. 

Den metonymiska bilden används främst för att beskriva abstrakta ting och göra dessa lättare att 
förstå för läsaren. Detta kan vara saker som är svåra att beskriva utan att lägga till ord, 
exempelvis kan det vara svårt att visa vind bara genom att visa vind. Men ett nedblåst träd eller 
ett sönderblåst paraply visar vindens eller stormens framfart. Den metonymiska bilden bygger på 
samma retoriska grepp som retorikens synekdoke, alltså att delen representerar helheten.72 En 
annan variant på en metonymisk bild är att göra tvärtom, att placera delen i helheten, detta är 
vanligt inom reklam. En produkt som sätts in i en miljö eller ett sammanhang kan visa på ett 
användningsområde73, ett par vandringsstavar sätts samman med en glad person som vandrar på 
ett vackert fjäll. Då visar den hur lätt och bekvämt det är att vandra om personen använder 
gångstavarna.  

Den tredje typen av bild är den metaforiska bilden. Metaforer är vanligt förekommande i både tal 
och skrift, med uttryck som ljuset i tunneln, vilket för de flesta kopplas till att det snart löser sig 
eller att det snart är klart. Den bildliga metaforen byter ut ett ord mot en bild som är allmänt känd 
av oss som det ordet, exempelvis New York blir ett äpple (The Big Apple). Den metaforiska 
bilden kan användas i såväl positiv som negativ mening. En negativ metaforisk bild, som Bo 
Bergström benämner den, används när det syftar till att visa något farligt. Med negativ bild 
menas att bilden lyfter fram en negativ mening med hjälp av metaforen. Exempelvis kan en 
bränd brödskiva representera riskerna med att sola för länge utan solskydd. En positiv metaforisk 
bild används för att koppla produkten till något lättsamt och säkert74 detta kan exempelvis 

                                                 
69 Hansson, Karlsson och Nordström, 1993 
70 Bergström, 2004 
71 Bergström, 2004 
72 Bergström, 2004 
73 Bergström, 2004 
74 Bergström, 2004 
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innebära att det i en reklam för en säng visas en bild av ett moln som får representera hur det är 
att sova på en denna madrass. Det finns flera risker vid användandet av metaforer. Om ett företag 
använder sig av en för abstrakt metafor kan budskapet gå förlorat. Att använda sig av en alltför 
vanlig metafor, en död metafor75 kan också innebära risker då dessa inte har samma 
genomslagskraft som de mer nyskapande. Det gäller alltså att lägga ner mycket tid på arbetet 
med att ta fram en metaforisk bild.76 

Att veta om den retoriska bilden kommer att lyckas är svårt att veta innan den når ut till läsaren. 
Om den lyckas nå fram på önskat sätt beror på hur läsaren tolkar bilden. Stämmer tolkningen 
överens med hur företaget vill visa budskapet är det en lyckad retorik.  

5.5 Semiotik 

Det är viktigt för företagen och reklamproducenterna att de retoriska greppen tolkas av läsaren 
på det sätt som dess producent planerat. Därför är det viktigt att lägga ner mycket tid på hur 
användandet av de retoriska bilder sker på mest effektiva sätt samt vara insatt i hur tolkningen av 
bilderna går till.   

Semiotik betyder läran om tecken.77 Kommunikation är alltså ett skapande och utbytande av 
betydelser.78  

För att kunna studera betydelsen av ett tecken menar flertalet forskare, bland andra C.S. Peirce, 
att det krävs ett triangulärt samband mellan tecknet, användaren och den externa verkligheten.79 
Peirce tre termer illustreras vanligen genom en modell. I denna modell pratar han om tecknet, 
objektet och interpretanten. Med interpretant menas den mentala föreställningen hos tecknets 
användare.80 Det spelar ingen roll om den mentala bilden finns hos användaren eller avsändaren, 
tillskillnad från processkolornas synsätt där kodning och avkodning av tecken skiljs från 
varandra. Tecknet, objektet och interpretanten står alltid i direkt relation till varandra och de kan 
inte beskrivas utan varandra.81  

                                                 
75 En metafor som har förlorat sitt förklaringsvärde 
76 Bergström, 2004 
77 Bergström, 2004 
78 Falkheimer, 2001  
79 Fiske, 1990 
80 Fiske, 1990 
81 Fiske, 1990 
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Figur 2. C.S. Pierce modell över tecknets betydelse82 

 

Figuren visar hur tecken, objekt och interpretant hör ihop och påverkar varandra.  

Peirce menar också att det finns tre olika teckenkategorier, ikon, index och symbol. Ikon är, 
enligt Peirce något som ser ut eller låter som objektet, exempelvis ett foto eller ljudet av ett 
flygplan. Ett index betyder att det finns ett direkt samband mellan tecknet och objektet, en 
sammankoppling i verkligheten, exempelvis rök som går att kopplat till eld. Relationen mellan 
symbol och objekt existerar inte av sig själv utan där har människan bestämt att symbolen 
betyder det som den står för, det är konventionellt, exempelvis ett ord eller det röda korset.83  

Figur 3. C.S. Peirce modell över teckentyper84 

 

Figuren visar sambandet mellan tecknets olika delar. 

Likt att tecken, objekt och interpretant står i relation till varandra gör även dessa tre delar det. 
Det är inga fasta kategorier utan ett objekt kan vara en kombination av en ikon och en symbol 
eller i vissa fall alla tre. I boken Kommunikations Teorier85 ges ett exempel på ett objekt som kan 
innefatta alla tre delarna. Detta exempel är en vägskylt, vägskylten varnar för något genom sin 
röda triangel (symbol), objektets form i mitten av triangeln kan vara ikonisk på grund av formen 

                                                 
82 Fiske, 1990:64 
83 Fiske, 1990 
84 Fiske, 1990:70 
85 Fiske, 1990 
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men kan även vara en symbol, detta kräver att vi förstår trafikreglerna alltså vad det står för. 
Vägskylten kan också fungera som ett index, i den mån att den varnar för en fara längre fram på 
vägen, det är konventionellt vad den står för.   

G. Z. Nordström beskriver två olika sätt att skapa inre bilder, dessa är framtagna av Roland 
Barthes. Den ena är den seende bilden med vilken vi upplever verkligheten. Denna bild är inte 
helt objektiv utan ser olika ut beroende på hur vår hjärna bearbetar det vi ser. Den andra bilden är 
drömbilden med vilken vi ser hallucinationer, fantasier och visioner. 86 Även om alla människor 
inte framställer sina egna bilder i konst eller andra konkreta former så har alla människor ett eget 
bildspråk med vilket de tolkar sina inre och yttre bilder.87 För att kommunicera sina inre bilder 
krävs också en framställd bild. Med framställda bilder menas bilder som kommuniceras via 
olika medium och verktyg, till exempel fotografier, skulpturer eller filmer.88   

5.5.1 Denotation  

Inom semiotiken återfinns denotation och konnotation, en av dem som var först med att mynta 
dessa begrepp var Roland Barthes. Enligt honom innebär denotation tecknets uppenbara 
betydelse utan någon personlig tolkning eller värdering. Denotationen ska vara så objektiv som 
möjligt. Låt säga att en jämförelse görs mellan två bilder med samma motiv, där den ena visar 
motivet som kallt och ogästvänligt och den andra framställer samma motiv som varmt och 
gästvänligt, detta kan göras exempelvis genom olika framställning av färger på bilderna. Om 
dessa två bilder denoteras ska de visa samma objektiva bedömning. Det är först i konnotationen 
som skillnaderna mellan motiven beskrivs, det är då värderingarna kallt och ogästvänligt och 
varmt och gästvänligt kommer fram.89      

5.5.2 Konnotation 

Att konnotera är att tolka det denotativa objektet eller motivet. Denna tolkning är subjektiv och 
avspeglas av den kultur läsaren90 är influerad av.91 Konnotationen består av de associationer som 
läsaren ger tecknet eller objektet.92   

En denotativ bild av en dryckesflaska med orden COCA-COLA skrivet på etiketten visar just 
detta, att det är en flaska innehållandes en brun vätska samt att det är en text på etiketten. En 
konnotativ analys av denna denotativa bild kan ge tolkningen att det är en populär coladryck 
producerad av ett rikt företag som har ett starkt och välkänt varumärke. Denna konnotation är 
inte allmängiltig utan gjord utifrån en subjektiv synvinkel. Om en person i en annan kultur skulle 
göra en konnotativ analys på det denotativa objektet så finns möjligheten att det skulle bli en 
annan konnotation.93  

                                                 
86 Hansson, Karlsson och Nordström, 1993 
87 Hansson, Karlsson och Nordström, 1993 
88 Hansson, Karlsson och Nordström, 1993 
89 Fiske, 1990 
90 Inom semiotiken benämns mottagaren som läsare. 
91 Fiske, 1990 
92 Falkheimer, 2001 
93 Bignell, 2002 
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I sin konnotation väljer läsaren själv hur den vill tolka metaforen eller metonymen.94 En 
jämförelse kan göras mellan hur den visuella retoriken använder sig av metaforiska bilder och 
metonymiska bilder för att nå ut med ett budskap och hur semiotikens grunder visar på hur 
läsaren tolkar bildens konnotationer. Det är alltså viktigt att metaforerna och metonymerna som 
används inom den visuella retoriken är desamma som läsaren använder i sin tolkning.       

                                                 
94Bignell, 2002 
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6 Problemformulering 
Varje undersökning kräver ett tydligt syfte för att kunna nå en slutsats. En frågeställning är 
också nödvändig för att göra avgränsningar för studien. Nedan följer vår studies syfte och 
frågeställning.  

6.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur de olika kommunikationsstrategierna 
uppfattas. Kommunikationsstrategierna som ska undersökas är den rationella strategin, den 
känslomässiga strategin, den repetitiva strategin och den sociala strategin. Med hjälp av vår 
studie vill vi se hur en reklamfilm, enligt våra fokusgrupper, ska utformas för att de inte ska 
zappa vidare. Vi vill inte generalisera, endast bidra till hur utformandet av en effektiv reklamfilm 
kan gå till. 

6.2 Frågeställningar 

Vad ses som positivt respektive negativt hos kommunikationsstrategierna? 

Vilken av kommunikationsstrategierna uppfattas som den mest positiva? 

Vad är det som våra fokusgrupper anser att just den reklamfilmen innehåller som de andra 
reklamfilmerna saknar? 
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7 Metod 
För att vår studie skulle bli så tillförlitlig som möjligt var vi noga med vilka metoder vi använde 
oss av. I följande kapitel beskriver vi de metoder som vi utgått ifrån. 

7.1 Semiotisk filmanalys 

När vi valde metod för att analysera våra reklamfilmer utgick vi från Claes Jennigers 
Medieboken - Rörliga Bilder95, där han beskriver filmanalys.  

En filmanalys används för att hitta och förstå språkliga uttryck i filmen. Det finns en mängd 
olika metoder att analysera en film på. Ett exempel är att göra en teknisk analys, som kan ge svar 
på hur en effektiv ljussättning skall se ut eller vilken kameravinkel som passar vid olika 
tillfällen. Ett annat exempel är den litterära analysen, som kan ge svar på hur en författare eller 
regissör har tänkt när de vill berätta med hjälp av filmen. Ett tredje exempel är den semiotiska 
analysen. Vi har valt att använda den semiotiska filmanalysen på grund av att den förklarar de 
tecken som finns i filmer och hur tecknen påverkar människor. Det första steget i en semiotisk 
analys är att beskriva vad som ses och hörs i filmen. Att göra en beskrivning kallas också att göra 
en denotation. Då undviks värderande och tolkande åsikter till förmån för en så objektiv 
beskrivning som möjligt. Därefter görs en tolkande analys av filmen. Detta kallas att göra en 
konnotation, och i detta steg beskrivs, till skillnad från denotationen, hur filmen har tolkats. Här 
läggs alla värderande åsikter kring filmen fram. Hur filmen har uppfattats, vilken påverkan 
filmen hade, vad filmen kan relatera till.96  

Fördelen med att använda sig av en semiotisk filmanalys är att den tydligt visar hur bildernas 
språk fungerar. Det går tydligt att se hur olika värderingar och erfarenheter styr över vad vi 
upplever när vi ser olika filmer.97 

7.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en metod som passar att använda vid kvalitativa undersökningar, då de 
kvalitativa undersökningarnas syfte är att undersöka attityder och uppfattningar.98 Fokusgrupper 
som metod passar också bra då ämnet som undersöks är relativt outforskat. Är ämnet outforskat 
kan det vara svårt att på förhand veta vilka frågor som krävs för att få tillräcklig information. Vid 
intervjuer är frågorna ofta strukturerade och slutna därför lämpar det sig inte alltid med 
forskningsintervju för dessa ämnen. Fokusgrupper bygger på diskussion i vilken det lämpar sig 
med öppna frågor som ger utrymme för diskussion och tolkning.99  

När arbetet med en fokusgrupp startar är det vanligt att forskaren gör ett urval av deltagare. 
Urvalet är baserat på undersökningens syfte och målgrupp. Viktigt är också att se vilka variabler 

                                                 
95 Jenninger, 2005 
96 Jenninger, 2005 
97 Jenninger, 2005  
98 Barbour, 2007 
99 Stewart, 2007 
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som kan spela roll för undersökningens utfall. Om undersökningen till exempel syftar på att 
jämföra könsroller är det viktigt att båda könen är representerade. Steget efter att göra ett urval är 
att utforma en intervjuguide som forskaren sedan följer i fokusgrupperna. När intervjuguiden är 
utformad och deltagarna är utsedda är det dags att utforma själva fokusgrupperna. Fokus-
gruppernas utformning beror även den på undersökningens syfte och vilka variabler som kan 
spela roll. Antalet deltagare i varje fokusgrupp kan därför variera. Under själva utförandet av 
fokusgruppen är det deltagarna som ska vara den drivande kraften. Medverkar gör även 
moderatorn vars roll är att tillhandahålla frågor för diskussion samt se till att diskussionen följer 
undersökningens röda tråd. Det mest effektiva sättet att samla in material från fokusgrupper är att 
spela in diskussionen, detta kan göras antingen via ljud eller via ljud och bild, beroende på 
undersökningens syfte. När fokusgruppen är avklarad följer analys av materialet.100   

Det finns flera fördelar med att använda fokusgrupper, en av dessa är att deltagare i fokusgrupper 
ofta har lättare att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnet än vid exempelvis personliga 
intervjuer. I en fokusgrupp väljer deltagaren nämligen själv när den vill uttala sig, jämfört med i 
en intervju där deltagaren snarare blir utfrågad.101 Fokusgrupper är också bra eftersom det är ett 
snabbare sätt att samla in information från flera personer än vad intervjuer är, men informationen 
blir ändå av kvalitativ art.102  

Den absolut största fördelen med fokusgrupper är dock samtalet. Det är samtalet som leder fram 
till nya tankar och idéer. Deltagarna hjälper varandra att se nya infallsvinklar och de inspirerar 
varandra vilket leder till att saker kommer upp i diskussionen som kanske inte hade kommit upp 
om deltagarna istället fått delta i intervjuer en och en.103 

                                                 
100 Stewart, 2007 
101 Barbour, 2007 
102 Stewart, 2007 
103 Stewart, 2007 
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8 Genomförande 
I detta kapitel redogör vi för hur vår undersökning har gått till.  

8.1 Semiotisk filmanalys 

När vi skulle välja vilka reklamfilmer vi skulle använda till vår studie utgick vi från de fyra 
kommunikationsstrategierna. Vi ville hitta en produkt vars reklamfilmer kunde representera de 
fyra kommunikationsstrategierna, och efter en diskussion kom vi fram till att mobil-
telefonireklam var den som var mest lämplig för oss att undersöka. Det finns ett stort utbud av 
reklamfilmer för mobiltelefoner vilket underlättade för oss. Vi använde oss sedan av sök-
verktyget Youtube104 för att söka efter reklamfilmer. Vi valde ut flera reklamfilmer för 
mobiltelefoner och genomförde en enklare semiotisk analys på dessa. Resultatet blev att vi valde 
ut en reklamfilm som fick representera vardera av kommunikationsstrategierna. Efter en 
pilotstudie valde vi dock att byta ut en av de reklamfilmerna vi först valt (se kapitel 9.3). 
Slutresultatet blev fyra reklamfilmer från Sony Ericsson, detta berodde på att de hade stor 
variation i sina reklamfilmer.  

Vi gjorde en mer ingående analys av respektive reklamfilm. (Bilaga 1.) Vi började med att göra 
en denotativ analys för att se vilket innehåll som fanns i filmerna. Därefter gjorde vi en 
konnotativ analys för att tolka reklamfilmerna. Vår tolkning av filmerna var det som slutligen 
fick avgöra vilka filmer vi skulle använda.   

8.2 Urval av filmer 

Här nedan följer en kort sammanfattning av de reklamfilmer som vi valt att använda oss av i våra 
fokusgrupper. Vi kommer dels att beskriva reklamfilmernas handling i korthet och dels lite kort 
beskriva varför vi anser att just dessa reklamfilmer ska få representera de olika kommunikations-
strategierna.  

8.2.1 Reklamfilm 1  

Den första reklamfilmen utspelar sig i en ljus lagerlokal. I lokalen vistas ungdomar som börjar 
dansa breakdance. Ungdomarna står uppdelade på två sidor av lokalen och går en efter en in i 
mitten för att dansa. Efter en stund börjar istället mobiltelefonerna att dansa och ungdomarna står 
och hejar på. Ungdomarna har på sig keps och hängiga byxor. 

Denna film representerar den sociala strategin. Den visar tydligt en specifik grupp och hur 
produkten som marknadsförs passar in i den situationen. Produkten placeras i ett sammanhang 
där produkten är det som personerna umgås kring.  

                                                 
104 www.youtube.com 
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8.2.2 Reklamfilm 2   

I reklamfilm nummer 2 är mobiltelefonen, och speciellt musikfunktionen, hela tiden i fokus. 
Bakgrunden är färgrik och förändras hela tiden. I början är det staplar som åker upp och ner, 
dessa liknar frekvensindikatorer. Sedan förändras bakgrunden till nya grafiska formationer.  
Reklamfilmen slutar med att en skolklocka ringer, händer kommer in i bilden som tar upp varsin 
mobil. 

Reklamfilm 2 representerar den repetitiva kommunikationsstrategin eftersom den hela tiden 
repeterar samma budskap. Det är endast mobiltelefonen som reklamfilmen handlar om och 
Walkman-logotypen hamnar ofta i fokus.    

8.2.3 Reklamfilm 3  

Den tredje reklamfilmen utspelar sig i en mängd olika miljöer. Tittaren möts av människor i 
vardagliga situationer, ofta situationer som inte uppskattas av de flesta, exempelvis att pendla, 
missa sista bussen eller att handla. Vid varje ny situation står en text, ett exempel är ”Jag (Sony 
Ericssons logotyp) att missa sista bussen hem”. 

Reklamfilm nummer 3 representerar den känslomässiga kommunikationsstrategin. Dess 
argument bygger på just känslor. Reklamfilmen visar inga av de funktioner som mobiltelefonen 
har utan bara hur mobiltelefonen kan förvandla en vanligtvis jobbig och tråkig situation till en 
avslappnande och skön.  

8.2.4 Reklamfilm 4  

Reklamfilm 4 utspelar sig i en kvinnas lägenhet. I reklamfilmen visar de hur mobiltelefonen 
fungerar och hur funktionerna kan användas för att förenkla kvinnans vardag. Funktionerna visas 
upp och förtydligas genom att kvinnan lägger mobiltelefonen på bland annat sin almanacka och 
alla sina lappar.   

Reklamfilm 4 representerar den rationella kommunikationsstrategin. Hela reklamfilmen går ut på 
att visa vilka funktioner som mobiltelefonen har och hur de fungerar. Argumenten som används 
är rationella och visar logiskt varför tittaren borde köpa just den mobiltelefonen.  

8.3 Fokusgrupper 

8.3.1 Planering 

Första steget i planeringen av våra fokusgrupper var att bestämma antal fokusgrupper och totalt 
antal deltagare som skulle medverka i dem. Antalet deltagare baserade vi på diskussioner med 
handledare samt på den litteratur vi läste innan vi började arbetet med fokusgrupperna. Samtidigt 
som urvalet gjordes och möjliga deltagare tillfrågades bokade vi även lokaler. Steget efter detta 
var att skapa en intervjuguide. Intervjuguiden tillsammans med filmerna och fokusgruppens 
design prövades genom en pilotstudie (se kapitel 9.3). Efter pilotstudien delades deltagarna in i 
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tre fokusgrupper med sex till sju personer i varje. Antalet män och kvinnor försökte vi få så jämt 
fördelade som möjligt i fokusgrupperna.   

8.3.2 Urval 

Vårt urval av deltagare påverkades av den produkt vi valt att undersöka. Eftersom ungdomar är 
en stor målgrupp inom mobiltelefoni beslutade vi oss för att undersöka just denna målgrupp. När 
valet av ålderskategori var gjort gick diskussionen vidare för att se var denna ålderskategori 
fanns representerad. Vi fann att den, för oss, intressanta ålderskategorin fanns väl representerad 
hos studenter vid Högskolan i Jönköping. Detta val av studenter föll sig också naturligt eftersom 
denna grupp av människor finns i vår närhet. Efter att valet av studenter som målgrupp var klart, 
var nästa steg att välja ut vilka studenter som skulle vara med.  

Vi valde slumpmässigt ut studenter och frågade dem om de skulle kunna tänka sig att medverka i 
vår undersökning. Det vi tog hänsyn till var att det kunde skilja sig mellan hur män och kvinnor 
såg på reklamfilm och såg därför till att få en jämn fördelning av könen i respektive fokusgrupp. 
Alla som visade intresse av att vara med fick lämna sin e-postadress varpå de fick ett 
informationsmail och en inbjudan utskickad. (Bilaga 2 och Bilaga 3) 

Deltagarna var totalt 19 personer varav 11 var kvinnor och 8 var män. Åldrarna skiljde sig från 
personer födda mellan1982 och 1987. Fokusgruppsdeltagarna studerade också på olika skolor i 
Jönköping. Den enda skolan som inte fanns representerad var Hälsohögskolan. 

8.3.3 Plats och utrustning 

Fokusgrupperna genomfördes på Högskolan i Jönköping, detta för att de skulle utspela sig i en 
miljö som var bekant för deltagarna. Varje fokusgrupp pågick i ungefär en timme och allt som 
sades spelades in. Inspelningsutrustningen som användes var för både ljud och bild.   

8.3.4 Fokusgruppernas design och genomförande 

Alla tre fokusgrupperna följde samma upplägg. Vi inledde fokusgrupperna med att hälsa 
deltagarna välkomna. Alla som närvarade fick sedan ta del av och underteckna ett dokument där 
vi lovade att allt material skulle vara konfidentiellt (Bilaga 4). En presentation av alla deltagarna 
följde sedan där varje deltagare fick berätta lite kort om sig själv för att på så sätt skapa en 
avslappnad stämning. Efter en kortare information från moderatorn om fokusgruppernas upplägg 
visade vi den första filmen, då startade även inspelningen. 

Efter första reklamfilmen följde en diskussion efter frågeställningar från moderatorn (Bilaga 5). 
När diskussionen började avta visade vi resterande reklamfilmer även de med efterföljande 
diskussioner. När diskussionen kring den fjärde reklamfilmen var avklarad övergick 
fokusgrupperna till att diskutera alla fyra reklamfilmerna mer sammanhängande och jämförande. 
Vi avslutade fokusgrupperna med en allmän diskussion kring reklamfilm där deltagarna fick 
frågan om de hade sett någon reklamfilm som de uppskattade speciellt och i så fall varför. 
Slutligen tackade moderatorn för deltagandet och avslutade fokusgrupperna.  
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9 Giltighet och trovärdighet 

Redan innan vi genomförde vår undersökning visste vi att det fanns faktorer som kunde påverka 
studiens giltighet och trovärdighet. I kapitel nio beskriver vi vad som kan ha haft inverkan på det 
slutliga resultatet. Vi förklarar också hur vi gått till väga för att undvika dessa risker. 

9.1 Urval av filmer 

Reklamfilmerna som vi valde att använda i vår undersökning var kopplade till de fyra 
kommunikationsstrategierna. Vilka reklamfilmer vi valde berodde på tolkningarna som vi gjort 
av filmerna i vår analys. Våra tolkningar har alltså påverkat valet av filmer och därmed kanske 
också indirekt påverkat vårt resultat. Vi insåg också att det var svårt att hitta reklamfilmer som 
endast var gjorda utifrån en kommunikationsstrategi, de flesta reklamfilmerna innehöll inslag 
från flera olika strategier på samma gång.  

Något annat som kan ha påverkat vårt resultat är kvaliteten på just de filmer som vi använde i 
studien. Det är strategierna som vi vill undersöka, men även om reklamfilmer är uppbyggda med 
hjälp av samma strategi kan de vara väldigt olika. Vi har valt att endast använda reklamfilmer 
gjorda av samma företag för att minska risken för kvalitetsskillnader, men trots det kan resultatet 
ha påverkats av detaljer som är specifika just för de reklamfilmer som använts snarare än för den 
kommunikationsstrategin i stort. 

Vi valde också att använda reklamfilmer från samma företag, i det här fallet Sony Ericsson, 
eftersom det förminskade risken för att fokusgruppsdeltagarnas åsikter om själva varumärket 
skulle påverka deras åsikter om reklamfilmerna. Om fokusgruppsdeltagarna är negativt eller 
positivt inställda till varumärket spelar mindre roll om alla reklamfilmer kommer från samma 
företag. Hade reklamfilmerna kommit från olika företag hade det funnits en risk för att 
diskussionerna snarare hade handlat om varumärkena än om reklamfilmerna.  

Något som kan ha påverkat resultatet är också de målgrupper som reklamfilmerna riktar sig till. 
Vi har försökt att, genom våra analyser av filmerna, välja filmer som vi tycker riktar sig till den 
målgrupp som våra fokusgruppsdeltagare utgör. Det var dock inte lätt att hitta filmer som kunde 
representera alla kommunikationsstrategier och samtidigt riktade sig till exakt rätt målgrupp. Vi 
valde de som vi tyckte passade bäst. Fokusgruppsdeltagarnas åsikter om reklamfilmerna kan 
alltså ha påverkats om de ansett att de inte kände sig träffade av dem. 

9.2 Urval av deltagare 

En sak som kan ha påverkat undersökningens utfall är det faktum att deltagarna hade olika 
kunskaper inom området reklam och visuell kommunikation. Vi tror att detta på ett sätt kan vara 
positivt då vi fick åsikter av personer med olika erfarenheter. Det kan dock ha varit negativt då 
de med grundare kunskap kan ha ansett sin åsikt mindre värd. Deltagarnas ålder kan också ha 
påverkat resultatet. Hade vi undersökt äldre människor är det troligt att de inte hade haft samma 
åsikter och preferenser. En kvalitativ undersökning syftar dock inte till att göra några generali-
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seringar, det vi kan vetenskapligt belägga är vad just personerna i våra fokusgrupper tycker om 
de filmer vi valt ut.  

9.3 Pilotstudie 

När vårt val av metod stod klart och vårt arbete med urval av deltagare och frågor var färdigt 
valde vi att genomföra en pilotstudie. Detta gjorde vi för att se om vårt upplägg skulle fungera. 
Deltagare i pilotstudien var sex stycken studiekamrater som läser på MKV-programmet. Vi valde 
dessa för att de alla är helt eller delvis insatta i hur fokusgrupper fungerar och de kunde därför ge 
oss värdefulla synpunkter. Pilotstudiens upplägg var exakt likadant som vi planerade att de 
faktiska fokusgruppernas skulle vara. 

Efter vår pilotstudie kunde vi konstatera att det fanns vissa delar i vårt upplägg som kunde 
förbättras och vi gjorde därför några förändringar. Informationsbrevet hade de inga synpunkter 
på, däremot fanns det vissa tveksamheter kring frågeformuläret vilket ledde till några ändringar. 
Gällande reklamfilmerna var det en som skapade viss förvirring. Förvirringen berodde på att tre 
av reklamfilmerna kom från Sony Ericsson och en av reklamfilmerna kom från Nokia. 
Deltagarna i pilotstudien var frågande till varför det var denna uppdelning mellan företag. Detta 
ledde till att vi valde att byta ut Nokias reklamfilm mot en av Sony Ericssons reklamfilmer som 
bygger på samma kommunikationsstrategi. Vårt syfte var aldrig att jämföra olika varumärken 
utan endast fokusera på de olika strategierna.  

Genom pilotstudien kom vi också fram till att en omorganisation av frågorna skulle ge en mer 
logisk följd i fokusgrupperna.  

9.4 Fokusgrupper 

När vi planerade våra fokusgrupper var vår hypotes att tre fokusgrupper skulle räcka för att få 
tillräckligt mycket material. Efter att ha genomfört de tre planerade fokusgrupperna ansåg vi att 
materialet räckte och att grupperna hade gett oss tillräckligt lika svar för att vi skulle ha uppnått 
mättnad i vår undersökning.   

Frågorna som vi använde i våra fokusgrupper var formulerade för att kunna ge en öppen 
diskussion. Det var endast en fråga som var stängd, då den gällde om de sett respektive 
reklamfilm förut. 

Vi var alla tre uppsatsförfattare deltagande under fokusgrupperna, detta för att vi skulle kunna ta 
in så mycket intryck som möjligt och för att moderatorns roll endast skulle vara att följa 
diskussionen. Vi använde oss av samma moderator i alla tre fokusgrupper. Detta gjorde vi för att 
diskussionen i fokusgrupperna inte skulle bli färgad av moderatorn. Moderatorns roll i 
fokusgrupperna är att endast tillhandahålla olika frågor och se till att diskussionen håller sig till 
ämnet. Eftersom vi valde att använda oss av en och samma moderator i alla tre fokusgrupper 
minimerade vi risken för att strukturen mellan fokusgruppernas upplägg skulle förändras. Då alla 
tre uppsatsförfattarna var deltagande under fokusgrupperna kunde de övriga två inflika om 
moderatorn skulle missa någon del. Detta gjorde att risken för att vi skulle missa något blev 
minimal. Ingen information gavs gällande filmen innan utan deltagarna gavs möjligheten att 
själva bilda sig en uppfattning om reklamfilmerna.  
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10 Resultat 

I kapitlet Resultat kommer vi att sammanfatta fokusgruppernas diskussioner kring de fyra 
reklamfilmerna. Resultatet är uppdelat i sex olika delar. Först redovisas åsikterna kring 
respektive reklamfilm var för sig, sedan redovisas fokusgruppernas avslutande diskussion kring 
de fyra reklamfilmerna och reklamfilm i allmänhet. Sist i kapitlet följer en sammanfattning av 
resultatkapitlet.  

10.1 Reklamfilm 1 

När diskussionen kring reklamfilm 1 inleddes visade det sig att det fanns skiljda åsikter om den, 
vissa ansåg att den var mycket underhållande medan andra inte uppskattade den alls. Det var 
många i fokusgrupperna som upplevde att reklamfilmen var ”cool”, eller i alla fall att de fick 
intrycket av att reklamfilmens syfte var att ge en ”cool” känsla.  

 

Ett litet budskap kan ju vara att: ”Om du köper den här mobilen blir du såhär 
cool och duktig på att dansa.” Man försöker sälja mobilen med en viss sorts 
stil kanske. Jennifer, fokusgrupp 2 

 

De flesta deltagarna i fokusgrupperna ansåg att reklamfilmen visade väldigt lite av mobil-
telefonens funktioner. Om detta var bra eller dåligt hade fokusgruppsdeltagarna också olika 
åsikter om, vissa påstod att de inte skulle köpa en mobiltelefon om de inte fick reda på mer 
information om den medan andra tyckte att det var skönt att de slapp sitta och ta in fakta och 
kunde få ta det lugnt och bara bli underhållna.  

 

Jag gillar den stilen att det ändå är underhållande, ska man se en reklam så 
ser jag hellre en sådan reklamfilm än en tråkig vanlig. Gustav, fokusgrupp 1 

. 

Fokusgruppdeltagarna tyckte om att reklamfilmen försökte underhålla dem, men de tyckte 
samtidigt att underhållningen gjorde att reklamfilmen blev mindre trovärdig. Några av 
gruppmedlemmarna ansåg att Sony Ericsson fick budskapet i hela reklamfilmen att kännas 
mindre trovärdigt då de gav produkten egenskaper som den egentligen inte har.  

Något annat som fokusgruppsdeltagarna nämnde ofta var att det var tydligt att reklamfilmen 
syftade mer till att marknadsföra varumärket än själva produkten. Produkten var i händelsernas 
centrum, men det var gemenskapen runt produkten som var det viktiga och det var snarare 
känslan av gemenskap som var argumentet för att köpa produkten än de funktioner som 
produkten erbjöd. Många var alltså positiva till att det inte endast var fokus på produkten medan 
några deltagare tyckte det fokus som hamnade på det sociala runt produkten blev för stort. 
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En detalj i reklamfilmen som ledde till diskussioner i alla fokusgrupper var musiken. De flesta 
var överens om att musiken i den första reklamfilmen var stressande och att den inte passade 
ihop med reklamfilmens övriga innehåll. Deltagarna i fokusgrupperna trodde att de hade tyckt att 
hela reklamfilmen hade varit bättre om den hade innehållit lugnare musik. Även övriga ljud 
tycktes spela roll för deltagarna, en av deltagarna i fokusgrupp 1 nämnde att trovärdigheten 
minskade när vissa viktiga ljud uteslöts till fördel för musiken, hon syftade då på när en av 
ungdomarna i reklamfilmen svarar i sin mobiltelefon, men inte säger något. 

Några av gruppdeltagarna ansåg att reklamfilmen inte var nyskapande, de tyckte att de sett för 
många liknande reklamfilmer förut. Eftersom de sett den typen av reklamfilm tidigare tyckte de 
att den var tråkig och de fick därmed en negativ känsla av den. 

10.2 Reklamfilm 2 

I fokusgruppernas diskussioner kring reklamfilm 2 ansåg i stort sett alla att syftet med den 
reklamfilmen, till skillnad från den förra, verkade vara att informera och inte att underhålla. 
Detta tyckte de flesta också var något negativt eftersom det enligt dem blev långtråkigt och 
enformigt. Vissa i fokusgrupperna tyckte dock att det var bra att mobiltelefonen hamnade i fokus 
och att reklamfilmen visade vilka funktioner som fanns i mobiltelefonen. 

 

Det var dock bra att de började på ett annat sätt än den första. Båda var ju 
liksom reklamer, fast jag tyckte varumärket framgick bättre på den här. Och 
sen gav den en informativ bild i alla fall designmässigt och så. Björn, 
fokusgrupp 3 

 

Det fanns även fokusgruppsdeltagare som inte alls ansåg att mobiltelefonen hamnade i fokus. De 
ansåg att frekvensindikatorerna och alla andra saker som rörde sig i bakgrunden var 
distraherande och att blickarna gärna drogs till dem istället för till mobiltelefonen.    

Några deltagare ansåg att den andra reklamfilmen var mer trovärdig än den första eftersom fler 
av mobiltelefonens funktioner visades upp. Samtidigt var flera fokusgruppsdeltagare överens om 
att det var väldigt mycket fokus på just en funktion.  

I diskussionen om reklamfilm 2 kom, precis som i den tidigare diskussionen, musik på tal. 
Fokusgruppsdeltagarna tyckte inte om musiken i den här reklamfilmen heller, de ansåg att den 
var störande och stressande. De diskuterade också hur musiken sänkte kvaliteten på hela 
reklamfilmen. Även i diskussionerna kring denna reklamfilm resonerade fokusgruppsdeltagarna 
kring övriga ljud. Det som de kommenterade var att det i slutet av reklamfilmen var en klocka 
som ringde. De flesta deltagarna i fokusgrupperna tolkade klockan som att det ringde in efter en 
rast i skolan. Några av fokusgruppsdeltagarna ansåg att skolklockan var onödig då den för-
minskade reklamfilmens målgrupp vilken annars hade kunnat bli stor. 

I diskussionerna kring reklamfilm 2 skiftade åsikterna mellan två synsätt. Dels nämndes det 
flertalet gånger att reklamfilmen syftade mer till att visa den gemenskap som användaren av 
produkten fick ta del av än att marknadsföra produkten med hjälp av dess funktioner. Ett annat 
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troligt budskap som nämndes ofta var att reklamfilmen syftade till att visa en funktion först och 
främst och de stora fördelarna med denna funktion. 

Alla fokusgrupper hade minst att säga om reklamfilm 2, detta berodde enligt dem på att de tyckte 
att reklamfilmen var enformig, tråkig och händelselös. 

10.3 Reklamfilm 3 

Den tredje reklamfilmen var de flesta i fokusgrupperna positiva till. De tyckte att den var bra för 
att den anspelade på känslor. De flesta uppskattade också att budskapet inte var allt för tydligt 
eftersom det ledde till att de fick tänka mer själva. Det var dock en person i fokusgrupp 3 som 
såg detta som något negativt, hon förstod inte budskapet och kunde därför inte fokusera på 
vilken produkt det var som marknadsfördes.  

I stort sett alla i fokusgrupperna höll med om att något som var bra med reklamfilm 3 var att den 
innehöll situationer som alla kände att de kunde relatera till. Situationerna var sådana som de 
flesta möter i sin vardag eller i alla fall någon gång upplevt. Det gjorde att de tyckte att 
reklamfilmen var mer trovärdig för dem. De visste hur det var att hamna i dessa situationer och 
förstod att produkten vid de tillfällena kunde vara värdefull.  

 

De visar användningsområden istället för produkter i den här reklamen i 
jämförelse med de andra, det är lättare att identifiera sig med dem. Gustav, 
fokusgrupp 1 

 

Till skillnad från innebörden av citatet ovan fanns det också personer i fokusgrupperna som 
ansåg att det var negativt att funktionerna inte beskrevs närmare. Dessa fokusgruppsdeltagare 
kände också igen sig i situationerna och skulle gärna lyssna på musik om de hamnade där, men 
de tyckte inte att musiken var det viktigaste för att avgöra om de skulle köpa en mobiltelefon. 

De tidigare reklamfilmerna uppfattade fokusgrupperna till stor del som långtråkiga och 
enformiga, reklamfilm 3 tyckte de var en total motsats. I reklamfilm 3 hände det nya saker hela 
tiden vilket gjorde att åskådaren var tvungen att följa med i händelseförloppet. Flera deltagare 
tyckte att reklamfilmen väckte nyfikenhet hos dem och att denna nyfikenhet möjligtvis skulle 
kunna få dem att gå till butiken för att se om mobiltelefonen var något för dem.  

I diskussionerna kring reklamfilm 3 tog fokusgruppsdeltagarna också upp musiken och det var 
första gången som de hade något positivt att säga om den. Fokusgruppsdeltagarna tyckte att 
musiken passade perfekt ihop med budskapet och att musiken och bilderna därför tillsammans 
byggde upp den känsla som de fick av reklamfilmen. Det var flera olika känslor som nämndes i 
diskussionerna kring reklamfilm 3. Några tyckte att reklamfilmen var mysig, någon tyckte att 
den var kuslig och någon sa att den skapade en oaskänsla. Flera deltagare nämnde också att de 
blev lugna av reklamfilmen.  
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10.4 Reklamfilm 4 

De flesta fokusgruppsdeltagarna var överens om att reklamfilm 4 var mycket informativ. 
Fokusgruppsdeltagarna tyckte också att reklamfilmen var enkelt utformad, lätt att förstå och hade 
ett tydligt budskap. 

 

Det kändes som de verkligen försökte sälja en viss telefon nu och inte Ericsson 
i övrigt. Du fick reda på väldigt mycket mer information om själva telefonen. 
Tommy, fokusgrupp 2 

 

Det fanns dock delade meningar om hur trovärdig reklamfilmen var. De flesta ansåg att den var 
trovärdig, men några i fokusgruppen ansåg att reklamfilmen inte var trovärdig eftersom det inte i 
verkligheten är så lätt att föra in informationen i mobiltelefonen som Sony Ericsson försöker få 
det att framstå.  

När vi diskuterade föregående reklamfilm kom fokusgrupperna fram till att det var positivt att 
situationerna som reklamfilmen byggde på var tagna ur vardagslivet och det tyckte de även om 
reklamfilm 4. De kunde tänka sig in i situationerna och se hur de skulle kunna ha användning för 
produkten. De ansåg också att reklamfilm 4, precis som reklamfilm 3, skapade ett behov hos 
reklamfilmens mottagare genom att visa hur de inte kunde leva utan produkten. Behovskänslan i 
reklamfilm 4 tyckte de dock var mer påträngande, i reklamfilm 3 var behovskänslan mer 
behaglig och inte lika påtvingad. I den här reklamfilmen ansåg de också att det var mer fokus på 
hur mobiltelefonens funktioner skulle kunna förenkla deras liv rent praktiskt medan det i 
reklamfilm 3 var mer fokus på hur mobiltelefonen kunde göra deras liv lite trevligare.  

Precis som i alla de tidigare diskussionerna togs ämnet musik upp. I reklamfilm fyra tyckte 
fokusgruppsdeltagarna att musiken passade till produkten och de kunde förstå varför just den 
musiken var den som användes. Precis som i den förra reklamfilmen så gav musiken en lugn och 
harmonisk känsla. Det var några fokusgruppsdeltagare som ansåg att musiken i reklamfilm 4 
kunde påverka vilken målgrupp den riktade sig till, i det här fallet ansåg de att musiken var för 
feminin och att män kanske därför inte ansåg att det var en mobiltelefon som passade dem.   

10.5 Sammanfattande diskussion 

Efter att de fyra reklamfilmerna diskuterats var för sig följde en sammanfattande diskussion. Här 
gavs deltagarna utrymme att jämföra de fyra reklamfilmerna, men de fick också diskutera fritt 
om reklam och vad de tyckte om den. De diskuterade vilka reklamfilmer som var deras favoriter 
och vad det var som var bra i just de reklamfilmerna. De berättade även vad de tyckte att en bra 
reklamfilm skulle innehålla i största allmänhet.  

Av de fyra reklamfilmerna som vi visade hade i stort sett alla fokusgruppsdeltagare samma 
favorit. Deras favorit var utan tvekan reklamfilm 3. Det var endast två fokusgruppsdeltagare som 
var av en annan åsikt. De fokusgruppsdeltagare som inte tyckte bäst om reklamfilm 3 ansåg båda 
två att det var reklamfilm 1 som var den bästa, detta hade främst att göra med att deras 
intresseområde var representerat i reklamfilmen.   
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En bra reklam för mig är ju en reklam som anspelar på känsla mer än 
funktionalitet. Lukas, fokusgrupp 1  

 

Att så många tyckte om reklamfilm 3 berodde enligt dem på att den väckte känslor hos dem. 
Vissa tyckte att reklamfilmen gav en mysig känsla då den utspelade sig på kvällen i mörker, 
medan andra ansåg att mörkret skapade en kuslig känsla, men i båda fallen var det känslor som 
diskuterades. Något annat som fokusgruppsdeltagarna ansåg vara bra med reklamfilm 3 var att 
den skapade en känsla av, vad en deltagare i fokusgrupp 1 kallade för, kvalitetstid med sig själv. 
I de andra filmerna var det snarare en känsla av gemenskap som fokusgruppsdeltagarna tyckte att 
reklamfilmerna förmedlade.  

Flera av deltagarna kände också igen sig mer i reklamfilm 3 än i de andra reklamfilmerna, vilket 
uppskattades. Deltagarna tyckte att reklamfilm 3 innehöll situationer som de kunde relatera till.  

Ett flertal av fokusgruppsdeltagarna ansåg också att reklamfilm 3 var något mer svårtolkad än de 
andra reklamfilmerna. Några upplevde det som negativt då de hade lite svårt att förstå budskapet. 
De flesta fokusgruppsdeltagarna upplevde det dock som positiv då de fick tänka efter mer, vilket 
ledde till att det krävdes att de var aktiva under hela reklamfilmen och detta lockade till att se 
vidare. Fokusgruppsdeltagarna tyckte även att det var mer handling i reklamfilm 3 och 
reklamfilm 4 än i de andra reklamfilmerna vilket de uppskattade.  

 

Jag tycker om när man får tänka till lite, när det inte är helt självklart utan 
man får använda huvudet, och när det inte blir som man väntat sig. Gustav, 
fokusgrupp 1 

 

En av deltagarna i fokusgrupp 1 jämförde reklamfilm med gatuförsäljare. Fokusgruppsdeltagaren 
uppfattade det som negativt när en reklamfilm försökte tvinga på honom en produkt. Därför 
tyckte fokusgruppsdeltagaren att det var positivt att reklamfilm 3 inte gjorde det utan istället lät 
fokusgruppsdeltagaren själv få känna behovet.  

 

De försöker inte pracka på mig en vara och det känns alltid bättre, här får man 
själv känna att man behöver mobiltelefonen. David, fokusgrupp 1 

 

Angående vilken reklamfilm som skulle få dem att köpa en mobiltelefon var de flesta av 
fokusgruppsdeltagarna överens om att ingen av reklamfilmerna skulle få dem att gå till butiken, 
men däremot skulle reklamfilm 3 kunna bidra till att de främst intresserade sig för en Sony 
Ericsson när de väl var där. Flera av fokusgruppsdeltagarna tyckte att det inte var så viktigt att 
reklamfilmen innehöll information eftersom den information man sökte kunde man istället få i 
butiken.   
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Jag tror inte att reklamfilm tre skulle få mig att köpa en mobiltelefon men den 
hade nog fått mig att välja en Sony Ericsson. Tommy, fokusgrupp 3 

 

I diskussionen kring vad fokusgruppsdeltagarna uppskattade i reklamfilmer var det störst fokus 
på musik och känslor. Många fokusgruppsdeltagare nämnde också att de ville bli roade av 
reklamfilm. Fokusgruppsdeltagarna sa att när de ser på TV vill de bli underhållna och inte 
behöva ta in massor av information. Fokusgruppsdeltagarna nämnde att eftersom de ser så 
mycket reklamfilm vill de att den som visas ska vara roande. Musiken i reklamfilmen 
uppfattades som viktig då den bidrog till att påverka hela stämningen och till att förmedla 
känslor.  

Fokusgruppsdeltagarna tyckte bäst om reklamfilmer som underhöll dem på något sätt. Typen av 
underhållning som uppskattades varierade, men det var främst reklamfilmer som byggde på 
humor eller känslor som uppskattades. Reklamfilmer som var uppbyggda som kortare spelfilmer 
eller serier var också uppskattat och helst skulle de innehålla någon oväntad vändning. 
Reklamfilmer som främst byggde på information var inte lika uppskattade och reklamfilmer som 
inte känns välgenomtänkta uppfattades som störande.  

Fokusgruppdeltagarna diskuterade om de tyckte bäst om när reklamfilmer innehöll musik eller 
när de innehöll tal, de ansåg att det oftast var bättre med musik. Skulle marknadsförare använda 
tal krävs det att det är väldigt välgjort annars uppfattade deltagarna att det lätt kunde bli för likt 
TV-shop.  

Något som fokusgruppen inte tyckte om i reklamfilmer i allmänhet var när företag försökte vara 
för underhållande och komplicerade i sin marknadsföring. Trots att de tyckte om underhållande 
reklamfilmer ville de att man skulle kunna se sambandet mellan marknadsföringen och 
produkten.  

Enligt gruppdeltagarna är det bra när en reklamfilm innehåller humor, men om marknadsföraren 
fortsätter med samma typ av skämt för länge tröttnar gruppdeltagarna på dem och blir inte längre 
underhållna.  

10.6 Resultatsammanfattning 

Åsikterna kring reklamfilm 1 var skiljda både när det gällde innehåll och budskap. De flesta 
tyckte dock att reklamfilmen både var bra och underhållande om den exponerades för rätt 
målgrupp. Deltagarna i våra fokusgrupper ansåg att reklamfilmens musik och upplägg troligen 
skulle tilltala en yngre målgrupp mer. De flesta fokusgruppsdeltagarna upplevde också att 
reklamfilm 1 syftade mer till att marknadsföra varumärket än produkten.  

Reklamfilm 2 uppfattades av de flesta fokusgruppsdeltagarna som långtråkig och rörig. Precis 
som i reklamfilm 1 ansåg deltagarna i fokusgrupperna att reklamfilmen var riktad till en yngre 
målgrupp, speciellt när det gällde musiken. Däremot ansåg de flesta fokusgruppsdeltagarna att 
reklamfilm 2 var mer trovärdig, då fler funktioner hos mobiltelefonen visades upp. 
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Reklamfilm 3 uppfattades över lag som mer positiv än de andra reklamfilmerna. Fokusgrupps-
deltagarna tyckte att filmen gav mycket trovärdighet då de kunde relatera till situationerna i 
reklamfilmen. Enligt de flesta deltagarna i fokusgrupperna väckte reklamfilm 3 nyfikenhet vilket 
lockade till att fortsätta titta. Det fanns däremot vissa brister med reklamfilmen som ledde till att 
en person misstolkade budskapet. 

Reklamfilm 4 uppfattades enligt fokusgruppsdeltagarna som väldigt informativ och lätt att förstå. 
Några deltagare i fokusgrupperna ansåg dock att trovärdigheten minskade när produkten 
framställdes som alltför lätt att använda. Några av deltagarna i fokusgrupperna uppfattade 
reklamfilmen som negativ då den försökte skapa en behovskänsla. Nästan alla fokus-
gruppsdeltagare upplevde musiken i reklamfilmen som bra och passande.  

I den sammanfattande diskussionen ansåg de flesta fokusgruppsdeltagarna att det var reklamfilm 
3 som uppskattades mest. De flesta fokusgruppsdeltagarna kände igen sig i reklamfilmens 
handling och fick en bra känsla av den. De flesta fokusgruppsdeltagarna ansåg att det är känslan 
av reklamfilmen som avgör hur positivt den uppfattas. Underhållning och humor var enligt 
deltagarna i fokusgrupperna också av stor vikt i reklamfilm. De flesta fokusgruppsdeltagarna 
ansåg att dessas faktorer är viktiga eftersom de tittar på TV just för att bli underhållna.  
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11 Diskussion 

11.1 Diskussion kring första forskningsfrågan 

Det vi ville ta reda på med hjälp av vår första forskningsfråga var vad som ansågs vara positivt 
respektive negativt hos de fyra kommunikationsstrategierna.  

11.1.1 Den sociala kommunikationsstrategin 

Den reklamfilm som gestaltade den sociala kommunikationsstrategin var en av de reklamfilmer 
som fokusgruppsdeltagarna tyckte bäst om. Dock var det endast två av 19 fokusgruppsdeltagare 
som nämnde denna reklamfilm som sin favorit. Anledningen till att dessa två 
fokusgruppsdeltagare var mest positiva till denna reklamfilm var innehållet. Reklamfilmen var 
uppbyggd på ett sådant sätt att två olika grupper av människor stod och dansade mot varandra. 
Det var just dansen som innehåll i reklamfilmen som var den största anledningen till att de två 
fokusgruppsdeltagarna var positiva till den. Inte att de ville tillhöra den sociala kontext som 
reklamfilmen visade, vilket den sociala kommunikationsstrategin syftar till. 
Kommunikationsstrategins syfte är att visa en livsstil eller en grupp av människor som 
marknadsföraren tror att dennes målgrupp vill tillhöra.  

Det nämndes flertalet gånger att fokusgruppsdeltagarna uppfattade det som att denna reklamfilm 
syftade till att vara, vad de kallade för ”cool”. Dock var det inte många som tyckte att den var 
speciellt ”cool” utan trodde snarare att en yngre målgrupp skulle kunna uppfatta den så. Det 
uppskattades alltså inte i direkt mening att försöka ge ett intryck av ”coolhet”, men 
fokusgruppsdeltagarna var som sagt överens om att den nog kunde fungera på andra målgrupper. 
För att de som deltog i våra fokusgrupper skulle uppskatta en liknande reklamfilm skulle det 
krävas ett mer vuxet sammanhang som de kunde eller ville identifiera sig med. Detta visar på ett 
problem med den sociala kommunikationsstrategin, känner inte personerna att de lever den 
livsstil som reklamen visar eller om de inte vill tillhöra den gruppen så fungerar inte 
reklamfilmen. Däremot kan budskapet nå ut extra väl till de som lever eller vill leva just den 
livsstilen. Det betyder att den sociala kommunikationsstrategin når sin önskade målgrupp på ett 
bra sätt, men att målgruppen den når kan blir mindre än avsett.  

Flertalet fokusgruppsdeltagare tyckte att denna reklamfilm var underhållande, men alla höll inte 
med. Det främsta syftet med en reklamfilm gjord efter en social kommunikationsstrategi är att 
den, genom att visa produkten i en social kontext eller miljö eller i vissa fall tillsammans med en 
auktoritet ge reklamfilmen trovärdighet. I fallet med vår reklamfilm fungerade inte detta riktigt. 
Som nämndes ovan tyckte flera fokusgruppsdeltagare att reklamfilmen var underhållande och de 
som inte tyckte att den var underhållande gillade ändå att den syftade till att vara det, dock var 
det genomgående så att fokusgruppsdeltagarna tyckte att underhållningen inverkade på 
trovärdigheten i budskapet. I detta fall berodde det mest på att produkten i reklamfilmen gavs 
egenskaper som den inte har.  

Ett vanligt problem inom den sociala kommunikationsstrategin är att trovärdigheten inte kommer 
i första hand. Först och främst vill den visa en popularitet hos produkten vilket kan leda till att 



36 

situationerna i reklamfilmerna blir överdrivna. I vårt fall handlade problemet med trovärdigheten 
om att produkten fick egenskaper som den egentligen inte har.   

Den sociala kommunikationsstrategin är oftast inte uppbyggd uteslutande för att marknadsföra 
en specifik produkt baserat på dess faktiska funktioner och kvaliteter. Det är oftast en produkt 
som är i centrum men syftet är att visa vilken gemenskap konsumenten kan ta del av vid 
användandet av produkten. Deltagarna i våra fokusgrupper uppfattade reklamfilmen för den 
sociala kommunikationsstrategin som att den ville sälja gemenskapen den gav genom sin 
musikfunktion. Genom att mobiltelefonen hade denna musikfunktion kunde konsumenten dela 
med sig av denna till andra och därigenom nå en form av gemenskap som annars var svår att nå. 
Det var dock ingen av fokusgruppsdeltagarna i vår studie som tyckte att denna specifika 
reklamfilm gav något mervärde till produkten genom att koppla samman den med den utvalda 
sociala kontexten.  

Det som uppfattades som mest positivt med reklamfilmen var just underhållningen vilket även 
blev resultatet av den undersökning som vi tidigare nämnde i vårt kapitel om tidigare forskning. 
Undersökningen gjord vid Örebro Universitet syftade till att undersöka ungdomars åsikter om 
och inställning till reklamfilm. Precis som i den undersökningen uppfattade våra fokusgrupps-
deltagare att när de ser på TV ser de hellre en reklamfilm av typen som syftar till att underhålla 
än att de ser en reklamfilm vars främsta syfte är att informera om en produkt och visa dess 
funktioner. Samtidigt som det var flera som tyckte att det var bra att den byggde på 
underhållning ansåg några av deltagarna i våra fokusgrupper att de helst hade sett lite mer 
information om produkten. De tyckte att även om produkten för det mesta var i fokus så visades 
det för lite av produktens utmärkande kvaliteter och funktioner. Detta var inte lika framstående i 
studien från Örebro, där ungdomarnas prioritering nästan uteslutande var att reklamfilmen skulle 
innehålla underhållning. Skillnaden mellan resultatet i vår studie och i deras kan bero på åldern 
på fokusgruppsdeltagarna. Studien i Örebro bestod av fokusgruppsdeltagare i gymnasieålder 
medan vår studie bestod av deltagare i åldrarna 21 till 26 år.   

11.1.2 Den repetitiva kommunikationsstrategin 

I delen om den repetitiva kommunikationsstrategin beskrev vi hur budskapen i den typen av 
reklamfilmer är enkla, tydliga och upprepas ofta. Detta ansåg även våra fokusgrupper var fallet i 
reklamfilm 2 och de tyckte inte om den typen av upplägg. De tyckte att reklamfilmen var tråkig 
och enformig och att det var svårt att koncentrera sig och minnas reklamfilmen vilket ledde till 
att de såg den som negativ. 

Det egentligen enda positiva med reklamfilm 2 var att de fick lite mer information om produkten 
än de fick i den första reklamfilmen, de tyckte dock fortfarande inte att informationen var 
tillräcklig. De ansåg att reklamfilmen hade kunnat fokusera mer på information istället för att 
bara visa produktens design och inrikta sig på endast en av mobiltelefonens funktioner.  

Syftet med den repetitiva kommunikationsstrategin är till stor del att pränta in budskapet och 
varumärket hos mottagarna och därför kanske fokusgrupperna inte tyckte om reklamfilmen, men 
ändå omedvetet påverkades av den.  I reklamfilmen som vi hade valt för den repetitiva 
kommunikationsstrategin var det en produkt som visades upp. Ingen av deltagarna i våra 
fokusgrupper kunde nämna produktens namn efter reklamfilmen, dock visste alla hur produkten 
såg ut och vilket varumärket var, detta stärker ytterligare påståendet att den repetitiva 
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kommunikationsstrategin är mest lämplig för att stärka vetskapen kring varumärket och att 
pränta in ett budskap hos konsumenterna.   

Det vanligaste sättet att använda sig av den repetitiva kommunikationsstrategin är, som vi 
tidigare nämnt, att upprepningen sker genom flera reklamfilmer eller genom att reklamfilmen 
visas flera gånger. Eftersom vi bara jämförde en reklamfilm från varje kommunikationsstrategi 
fick vi hitta en reklamfilm som upprepade budskapet i en och samma reklamfilm flera gånger. 
Detta kan ha påverkat hur underhållande de ansåg att reklamfilmen var. De ansåg att 
reklamfilmen var tråkig, men detta var kanske inte så konstigt med tanke på att den hela tiden 
visade samma sak.  

11.1.3 Den känslomässiga kommunikationsstrategin 

Huvudtanken med den känslomässiga strategin är att argumenten i reklamfilmerna ska tilltala 
och beröra mottagaren. Att reklamfilm 3 väckte känslor var tydligt. Deltagarna i fokusgrupperna 
kunde tänka sig in i situationerna och det var det som sågs som de mest positiva med just denna 
reklamfilm. Fokusgruppsdeltagarna nämnde också vid ett flertal tillfällen hur det var just 
musiken i kombination med de rörliga bilderna som skapade stämningen. Precis detta beskrev 
Lundgren i boken Effektiv kommunikation med Video och Interaktiva Media.105 
Fokusgruppsdeltagarna diskuterade hur musiken var en av de viktigaste delarna hos reklamfilmer 
och att den i hög grad påverkade deras helhetsintryck av både reklamfilmen som sådan och 
intrycket av varumärket i sig. Hade inte musiken varit så bra och så passande som den var här 
trodde de att de inte skulle ha tyckt att reklamfilmen hade varit lika bra. Tidigare i uppsatsen 
berättade vi om en studie som gjordes vid Örebro Universitet år 2000106. I den studien 
undersökte de ungdomars åsikter om reklamfilm. Där diskuterade ungdomarna också hur 
musiken och känslorna var det viktigaste i reklamfilmen. Det i resultatet som skiljde sig från 
varandra i våra studier var att ungdomarna som de talat med ansåg att underhållningen och 
känslorna var det absolut viktigaste i en reklamfilm och att en reklamfilm som innehöll dessa 
saker gav ett trovärdigt intryck medan det i vår studie framkom att det trots allt var bra att ha 
med lite information i reklamfilmerna för att budskapen skulle kännas trovärdiga.  

När vi tidigare beskrev den känslomässiga kommunikationsstrategin berättade vi att en risk med 
den kunde vara att budskapet gick förlorat. Denna risk beror på att budskapen i denna typ av 
reklamfilm kan vara komplicerade och att reklamfilmernas mottagare därför måste koncentrera 
sig när de ser reklamfilmerna, men också att de måste förstå och tolka de retoriska figurer som 
reklamfilmen innehåller. För att budskapet ska nå fram måste den som förmedlar det och den 
som läser det ha samma tolkningsram. I reklamfilm 3 uppstod just detta problem. En av 
fokusgruppsdeltagarna tolkade inte de symboler som reklamfilmen innehöll på samma sätt som 
de andra och förstod därför inte alls vad reklamfilmen gick ut på. Att hon inte förstod den ledde 
till att hon tyckte att det var en dålig reklamfilm. Andra personer i fokusgrupperna såg dock det 
komplicerade budskapet som utmanande då det, som de nämnde det, aktiverade deras hjärnor 
och fick dem att minnas reklamfilmen. Att den känslomässiga strategin använde sig av 
komplicerade och svårtolkade budskap kunde alltså ses både som något negativt och som något 
positivt. 

I beskrivningen av den känslomässiga kommunikationsstrategin nämnde vi också att orsaken till 
att budskapet gick förlorat ofta berodde på att målgruppen inte var tillräckligt motiverad. Det kan 
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därför vara så att fler personer hade missförstått budskapet om de sett reklamfilmen i en annan 
kontext. När vi visade reklamfilm 3 för deltagarna i våra fokusgrupper hade de börjat lära sig 
vilka frågor som skulle diskuteras, och därför visste de också vad de skulle fokusera på när de 
såg reklamfilmerna.  

Intressant med den tredje reklamfilmen är att produkten som marknadsförs är en produkt som, 
enligt beskrivningen av kommunikationsstrategierna, inte borde vara uppbyggd utifrån 
känsloargument. Mobiltelefoner är en relativt dyr produkt och argumenten som används i 
marknadsföringen borde kanske snarare bygga på rationella argument och visa upp 
mobiltelefonens funktioner. Deltagarna i fokusgrupperna tyckte trots det om att de slapp få så 
mycket information i reklamfilmen. Det kan också bero på det medium som just denna reklam-
film visas i, hade marknadsföringen ägt rum i ett tryckt medium hade fokusgruppsdeltagarna 
kanske uppskattat informationen mer än det gjorde här. 

Fokusgruppsdeltagarna diskuterade också hur den här reklamfilmen inte fick dem att vilja gå till 
butiken direkt och köpa en mobiltelefon, men att den skulle kunna ha effekten att de skulle välja 
just Sony Ericsson när de väl behövde köpa en ny. Detta talas det också om i den känslomässiga 
kommunikationsstrategin, där de kallar det för varumärkesbyggande reklam. En varumärkes-
byggande reklamfilm är en reklamfilm som har som syfte att ge en bra bild av varumärket. Sony 
Ericsson försöker i reklamfilm 3 på ett tydligt sätt, enligt våra fokusgrupper, ge goda 
associationer till sitt varumärke då de byter ut ordet älska mot sin egen logotyp. De försöker 
alltså få Sony Ericsson-logotypen att bli synonym med eller kanske ett tecken för ordet kärlek.  

Det som fokusgrupperna såg som negativt med den här reklamfilmen var att den egentligen inte 
innehöll någon information alls. De ansåg att även om de tyckte om att reklamfilmen byggde på 
känslor och var underhållande att se på så fick de inte riktigt reda på någonting om själva 
mobiltelefonen.  

11.1.4 Den rationella kommunikationsstrategin  

En av de reklamfilmer som diskuterades mycket i positiva ordalag var den som representerade 
den rationella kommunikationsstrategin. Dock var det ingen som hade den som sin favorit av de 
fyra reklamfilmerna. Denna reklamfilm var den som fokusgruppsdeltagarna uppfattade som mest 
informativ och de tyckte att budskapet var lätt att förstå. Den rationella kommunikationsstrategin 
syftar just på detta, att tydligt argumentera informativt för produktens fördelar. I vissa fall 
använder den rationella kommunikationsstrategin mer avancerade och komplicerade argument än 
vad som var fallet i denna reklamfilm.  

Studien från Örebro Universitet visade på att ungdomarna var negativt inställda till reklam som 
till stor del bygger på information. En av grunderna i den rationella kommunikationsstrategin är 
informationsinnehållet vilket i sin tur kan innebära problem för den som använder strategin. Det 
visade sig såväl genom våra fokusgrupper som i tidigare studier att en TV-tittare främst tittar på 
TV för att bli underhållna, detta även i reklampauserna. Den reklamfilm vi valde som 
representant för den rationella kommunikationsstrategin undgick mycket av den negativa kritik 
som en reklamfilm med stort informationsinnehåll ofta får. Detta kan till stor del ha att göra med 
att just denna reklamfilm försökte kombinera information med underhållning. Många av våra 
fokusgruppsdeltagare var positiva till detta medan några tyckte detta påverkade trovärdigheten. 
De som var negativa till detta tyckte att reklamfilmen fokuserade så mycket på underhållning att 
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den information som reklamfilmen gav blev banal och att produkten framstod som lättare att 
använda än vad de trodde var fallet.  

Den rationella kommunikationsstrategins främsta syfte är att ha produkten i fokus och att visa 
dess funktioner genom logiska argument. Detta kan göras på olika sätt och ofta görs det genom 
att marknadsföraren använder sig av en person. Personen kan ha rollen som expert, vittne eller 
som i vårt fall användare. Deltagarna i våra fokusgrupper tyckte att det var bra att det var en 
person som visade hur funktionerna fungerade, men de flesta tyckte inte att det kändes trovärdigt 
när personen i den här reklamfilmen använde produkten. De tyckte att kvinnan i reklamfilmen 
verkade obekväm när hon hanterade produkten. 

Den rationella kommunikationsstrategin syftar som sagt till att informera om en produkts 
funktioner och användningsområden. Dess primära syfte är inte att visa känslor av behov vilket 
var något som fokusgruppsdeltagarna tyckte att reklamfilmen för den sociala kommunikations-
strategin gjorde.  Uppfattningarna som några av deltagarna fick kring detta var negativa då de 
tyckte denna behovskänsla var väldigt påträngande.     

11.2 Diskussion kring andra och tredje forskningsfrågan 

I detta stycke diskuterar vi både vår andra och tredje forskningsfråga eftersom de tydligt hör 
samman. Frågorna är dels vilken av kommunikationsstrategierna som uppfattas som den mest 
positiva och dels vad det är som den reklamfilmen har och de andra saknar. 

Den av kommunikationsstrategierna som uppfattades som mest positiv var den känslomässiga 
kommunikationsstrategin. Vi kom fram till detta baserat på hur diskussionerna kring de olika 
reklamfilmerna har förts och vilken av reklamfilmerna som diskuterades i mest positiva ordalag, 
alltså endast de saker som diskuterades kring kommunikationsstrategierna vägs in inte något som 
har med själva reklamfilmerna att göra.  

Alla de fyra kommunikationsstrategierna innehöll något positivt, men det var den känslomässiga 
kommunikationsstrategin som upplevdes som den mest positiva hos fokusgruppsdeltagarna. De 
uppskattade denna mest på grund av de känslor som de tyckte att den förmedlade. Dessa känslor 
innefattade för de flesta fokusgruppsdeltagarna välbehag. En bidragande orsak till den starka 
känsloförmedlingen i reklamfilm 3 var musiken. Alla deltagare i fokusgrupperna tyckte att 
reklamfilm 3 var den som innehöll bäst musik.  

En annan del som skiljde reklamfilm 3 från de andra var att den var den enda som fokus-
gruppsdeltagarna tyckte anspelade på personlighet istället för på gemenskap. De andra 
kommunikationsstrategierna ville, genom sin produkt, sälja en gemenskap medan den 
känslomässiga kommunikationsstrategin mer syftade till att undkomma stressen genom 
musikfunktionen på mobiltelefonen. Det var alltså mer uppskattat i vår studie när en reklamfilm 
syftade till att visa hur produkten kunde förgylla den tid som personerna spenderade ensamma än 
att visa hur personerna kunde får ta del av en gemenskap. I boken Marknadsretorik107 skriver 
Hedlund och Johannesson om hur reklamen utnyttjar att ungdomar söker gemenskap och är 
rädda för utanförskap. Detta stämde alltså inte med vår studie där det snarare uppskattades mer 
när reklamfilmen syftade på att visa hur konsumenterna kunde få kvalitetstid med sig själva.        

                                                 
107 Hedlund och Johannesson, 1993 
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12 Slutdiskussion 

Resultatet av vår studie är att vi kommit fram till att den känslomässiga kommunikationsstrategin 
är den som uppskattas mest. Den slutsats vi kunde dra efter analysen av diskussionerna i våra 
fokusgrupper var dock att en riktigt bra reklamfilm ska innehålla delar ur flera av 
kommunikationsstrategierna och att detaljer som inte var specifika för någon av 
kommunikationsstrategierna också var viktiga.  

Den ultimata reklamfilmen skulle enligt våra fokusgrupper bygga på känsloargument, men ändå 
ge en del information om produkten och hur den fungerade. Alltså innefatta den känslomässiga 
och den rationella kommunikationsstrategin kombinerat med varandra. Detta är intressant 
eftersom de båda kommunikationsstrategierna bygger på två helt olika typer av argument. 
Dahlqvist och Linde påstår, som vi diskuterat tidigare, att mottagare föredrar olika argument 
beroende vilken av hjärnhalvorna det är som dominerar deras beteende108. I den känslomässiga 
kommunikationsstrategin används argument som syftar till att beröra och den riktas därför till de 
personer som styrs av sitt EQ. I den rationella kommunikationsstrategin används rationella 
argument och den riktar sig därför till de som använder sitt IQ när de fattar beslut. I våra 
fokusgrupper var det i stort sett ingen som ansåg att de ville att reklamfilmer endast skulle bestå 
av en typ av argument. Vilket vi anser visar att det inte är så enkelt som att säga att hjärnorna är 
det enda som påverkar. I våra fokusgrupper ansåg de flesta dock att den känslomässiga 
kommunikationsstrategin var den som de föredrog. Skulle vi då utgå från Dahlqvist och Lindes 
bok109 skulle vi kunna säga att i stort sett alla som vi undersökte styrdes av sin högra hjärnhalva 
vilket verkar konstigt. Det är troligtvis så att vilken hjärnhalva som styr inte är det enda som 
påverkar om personer föredrar känsloargument eller rationella argument utan att det finns flera 
saker som kan påverka. I vårt fall tror vi bland annat att den typ av medium som vi valt att 
undersöka har påverkat deltagarna i fokusgrupperna eftersom de själva har nämnt att de föredrar 
att bli underhållna just när de ser på TV. 

Det var viktigt för fokusgruppsdeltagarna hur känslorna i reklamfilmer förmedlades. De tyckte 
att musiken hade en stor betydelse när känslor skulle förmedlas och det var oerhört viktigt att 
musiken passade ihop med resten av reklamfilmen. I reklamfilm 3 och 4 var musiken mer 
uppskattad än i reklamfilm 1 och 2 vilket fokusgruppsdeltagarna tyckte delvis påverkade 
helhetsintrycket. Bland de känslor som fokusgruppsdeltagarna nämnde var mysigt en av de mest 
förekommande, men de verkade inte tycka att det var viktigt vilka känslor reklamfilmen 
förmedlade bara reklamfilmen berörde dem. 

Alla som uppfattade den sociala kommunikationsstrategin som positiv i våra fokusgrupper var 
också innan de såg reklamfilmen väldigt positiva till just dans som den reklamfilmen baserades 
på. Vad vi kom fram till i vår studie var helt enkelt att den sociala kommunikationsstrategin 
uppfattades som mycket positiv hos just sin målgrupp. Personer som inte stod inom ramarna för 
målgruppen uppfattade inte alls budskapet och såg reklamfilmen istället som negativ.  

En slutsats som vi kan dra utifrån vår studie är att det var just känslorna som våra 
fokusgruppsdeltagare såg som den största fördelen med den känslomässiga kommunikations-
strategin. Även när det gällde de andra reklamfilmerna så styrde känslomässiga faktorer 
bedömningarna. I den första reklamfilmen som representerade den sociala kommunikations-

                                                 
108 Dahlqvist och Linde, 2005 
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strategin uppfattades av många negativ för att de inte hade någon relation till dans. De personer 
som uppfattade reklamfilm ett som mest positiv hade tidigare själva hållit på med dans. När de 
såg reklamfilmen fick de en bra känsla eftersom de hade en god relation till dans. Den repetitiva 
reklamfilmen byggde väldigt mycket på datagrafik. De flesta i våra fokusgrupper hade ingen 
tidigare erfarenhet av ett sådant format, och många hade svårt att förstå meningen med 
reklamfilmen. Några av fokusgruppsdeltagarna var dock något mer öppna för en sådan sorts 
reklamfilm, men eftersom filmen var konstlad var det ingen som kände någon speciell relation 
till den. I den fjärde reklamfilmen var det mycket fokus på funktion och praktiska användnings-
områden, men också i denna reklamfilm var det känslorna som styrde fokusgruppsdeltagarnas 
åsikter. Trots att det var få av fokusgruppsdeltagarna som hade erfarenhet av mobiltelefoner med 
flertalet funktioner upplevde de flesta ändå reklamfilmen som positiv på grund av att den 
utspelade sig i en vardaglig miljö.  

Utifrån resultatet av vår studie skulle en effektiv reklamfilm för en produkt som en mobiltelefon 
utformas med  mycket känsloargument. Tillsammans med känsloargumenten skulle den även 
innehålla en del enklare information kring produktens funktioner. Informationen får gärna 
framföras eller visas av en person som inger trovärdighet. Reklamfilmen ska endast visa upp de 
funktioner som produkten faktiskt har. Reklamfilmen ska också innehålla musik som stämmer 
överens med reklamfilmens övriga budskap och som skapar stämning. Reklamfilmen ska inte 
innehålla onödiga upprepningar utan får gärna överaska och stimulera mottagaren. Det är positivt 
om reklamfilmens mottagare kan identifiera sig i de situationer som reklamfilmen bygger på.  
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13.1 Hänvisning till lagboken 

Radio och TV-lag (1996:844) 7 kapitlet 1-12§  
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 1 kapitlet 3§ 

13.2 Internetkällor 

Granskningsnämnden 
www.grn.se (hämtad 2008-12-03) 

Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam 
www.erk.org (hämtad 2008-12-03) 

Mediavision 
http://www.rtvv.se/_upload/Publikationer/Svensk%20TV-marknad%20slutrapport%20rev.pdf 
(hämtad 2008-12-03) 

Nationalencyklopedin sökning på entropi  
http://ne.se/artikel/1126406/1126406 (hämtad 2008-12-03) 

13.2.1 Reklamfilmerna 

Reklamfilm1 

http://www.youtube.com/watch?v=9u7_X_irAvQ (hämtad 2008-12-03) 

Reklamfilm 2 

http://www.youtube.com/watch?v=5_LCUC3ij04 (hämtad 2008-12-03) 

Reklamfilm 3 

http://www.youtube.com/watch?v=P8zLcVeSOrc (hämtad 2008-12-03) 

Reklamfilm 4 

http://www.youtube.com/watch?v=9WIhh30GvQw (hämtad 2008-12-03) 

 

 



 

 

Bilaga 1. 
 

 

Semiotisk filmanalys för reklamfilm ett 

Beskrivande analys (Denotation) 

Reklamfilmen inleds med att Sony Ericssons logga för Walkmanserien visas mot en orange 
bakgrund. Strax där efter visas texten W550. Det sista textklippet går över till ett klipp med ett 
gäng killar som går i riktning mot kameran. Samtidigt börjar ett musikspår att spelas. Nästa klipp 
visar ett gäng tjejer som i sin tur går i riktning mot kameran. Båda killarna och tjejerna är klädda 
i Streetkläder och är runt 15-20 år gamla. De båda gängen möter varandra i ett stort rum med 
kala väggar, som skulle kunna vara en källarlokal eller en danslokal. Längst bort i bilden står 
även en kille vid ett bord med en musikanläggning. Gängen stannar upp och tittar på varandra. 
Man ser hur killen vid musikanläggningen ansluter en mobiltelefon till anläggningen via en 
kabel och sätter på en låt. Musiken i filmen byts inte ut men när killen vid musikanläggningen 
trycker på musikknappen ökar musikens intensitet. En utav killarna börjar dansa mellan gängen 
och både killarna och tjejerna hejar på medans de dansar. En utav tjejerna tar upp sin 
mobiltelefon och fotar dansen. Killen som precis har dansat i mitten tecknar med ett leende till 
en utav tjejerna att dansa vidare. Tjejen börjar dansa mer intensivt tillsammans med killen. De 
andra ungdomarna dansar också, fast i en ring runtom. Både tjejen och killen som dansat i mitten 
av ringen stannar upp och tittar på sina mobiler som är likadana men har två olika färger. De ler 
mot varandra och ställer ner mobiltelefonerna på golvet framför sig. Musiken fortsätter att spela 
och mobiltelefonerna börjar dansa med varandra. Mobilerna snurrar runt på golvet och det går att 
se hur olika luckor och funktionerna på mobilerna fungerar. Det visas Bland annat GPS, kamera 
och internet. Ungdomarna står runtomkring och hejar på. Mobilerna stannar upp och det börjar 
ringa i den ena telefonen som tillhör killen som dansade tillsammans med tjejen. Han stannar 
upp, tar telefonen och svarar i den. Efter att han har pratat klart lägger han ner telefonen på 
golvet igen och telefonerna fortsätter att dansa. Man ser hur killen vid musikanläggningen 
pluggar ur sin telefon och ljud och bild tonar bort. Sista bilden visar Sony Ericssons logga mot 
en svart bakgrund.   

Tolkande analys (Konnotation) 

Musiken som spelas genom hela reklamfilmen har en väldigt gladlynt framtoning vilket leder till 
en positiv känsla genom hela reklamfilmen. Däremot är musiken inte speciellt lugn utan skulle 
nog snarare kategoriseras som en cool musik med mycket attityd. När de två ungdomsgängen 
möts i mitten av rummet verkar det som om det ska ske ett avgörande, men eftersom både 
killarna och tjejerna är glada blir situationen aldrig hotfull. Det verkar mer som om det är två 
olika gäng som är kompisar med varandra träffas för att dansa tillsammans. Ungdomarna är 
klädda i moderna kläder som har en tydlig stil. Detta gör att reklamfilmen får ännu mer attityd. 
Filmklippen på mobiltelefonerna visar visserligen upp funktionerna, men de ger ingen tydlig bild 
över hur mobiltelefonerna kan användas. Istället är det åter igen fokus på attityden och 
mobiltelefonerna framställs också de som väldigt coola och häftiga. Reklamfilmens handling och 
innehåll återkommer hela tiden till en viss stil och attityd i filmen vilket gör att den känns väldigt 



 

riktad till en speciell målgrupp. Antingen till de personer med en cool stil, men kanske 
framförallt till personer som vill ha en coolare stil.  

Denna reklamfilm representerar den social strategin 

 

Semiotisk filmanalys för reklamfilm två 

Beskrivande analys (Denotation) 

Filmen börjar med att texten ”W595” visas i vit text mot en lila bakgrund. Samtidigt hörs en 
klocka ringa och stolar som skjuts ut. Därefter visas texten ”I ¤ sharing the beat”  samtidigt som 
ett musikspår börjar spelas. I nästa klipp ser man hur en hand placerar en svart och silvrig 
mobiltelefon på en plan yta. Kameran zoomar in på telefonen och högtalare börjar grafiskt växa 
fram runt mobiltelefonen. Även staplar som indikerar olika ljudfrekvenser börjar växa fram. I 
bakgrunden hör också ljud av stolar som skjuts och in och ungdomar och barn som skrattar och 
pratar. Mobiltelefonen flippar sen upp och lägger sig på sidan samtidigt som ljudstaplarna och 
högtalarna försvinner. Istället dyker bubblor upp bakom mobiltelefonen, samt två öronliknande 
klumpar som troligen ska föreställa öron. Två hörselsnäckor kommer fram och sätter sig i 
”Öronen”. Bilden zoomas ut och mobiltelefonen hamnar i oskärpa.  Sen visas hur en sladd 
ansluts till en kontakt med dubbelanslutning för hörselsnäckor. Mobiltelefonen hamnar i skärpa 
igen och två nya ”Öron” växer fram, och ett extra par öronsnäckor ansluts. Klockan ringer igen, 
och det blir ett litet avbrott i reklamfilmen. När musiken börjar spelas igen slits öronsnäckorna ut 
och klockan ringer ytterligare en gång. Bubblorna och ”Öronen” försvinner och mobiltelefonen 
lägger sig ner och en lucka glider upp. Samtidigt så börjar flera olika ljudstaplar att åka upp och 
ner runtomkring mobiltelefonen samtidigt som den zoomas in långsamt och det visas en tydlig 
översikt på mobiltelefonens framsida. Mobiltelefonen lägger sig sen på högkant och visas i en 
vinkel tagen uppifrån. Sen görs en inzoomning och det visas en närbild på mobiltelefonens 
kamera. Mobiltelefonen ställer sig sen på högkant och en närbild på mobiltelefonens musikmeny 
visas. Bilden zoomas nu ut och ytterligare två mobiltelefoner visas i bakgrunden. Den ena är vit 
och den andra är ljusblå. I det avslutande klippet lägger sig de tre mobiltelefonerna ner och tre 
olika händer kommer in i bilden och tar varsin mobiltelefon. I sista bilden visas Sony Ericssons 
logga mot en lila bakgrund samtidigt som musiken tonar ut. 

Tolkande beskrivning (Konnotation) 

Hela reklamfilmen är gjord med hjälp av olika grafiker. Det verkar som allt utom själva 
mobiltelefonerna är konstgjort. På grund av de konstgjorda öronen, hörlurarna, högtalarna och 
ljudstaplarna förstår man snabbt att det handlar om en musikmobiltelefon. Några utav de grafiska 
figurerna upplevs lite otydligt men det mesta är tydligt. Reklamen i sig är väldigt tydlig och varje 
enskilt klipp är relativt långt. Klockan som ringer i bakgrunden påminner mycket om en 
skolklocka. Andra ljud som hörs i filmen är stolar som skjuts ut och in och röster och skratt från 
barn och ungdomar. Det verkar som att reklamen försöker rikta sitt budskap just till denna 
målgrupp. Musiken i filmen är förhållandevis modern och är sannolikt också tänkt att rikta sig 
till ungdomar. Låten har ett coolt sound och kan relateras till ett diskotek eller ett uteställe.  

Denna reklamfilm representerar den repetitiva strategin 

 



 

Semiotisk filmanalys för reklamfilm tre 

Beskrivande analys (Denotation) 

Filmen börjar med en kameraåkning då man ser en kvinna snett uppifrån gå genom en folkmassa 
på en gata. Det är mörkt och det regnar. Bilden går över till en närbild på kvinnan, och man ser 
att hon har ett par hörlurar på sig. Trots stressade människor omkring henne ser hon väldigt 
fridfull ut. Man får uppfattningen av att hon nynnar med i en låt. Texten ”I ¤ the rain” visas i 
bilden. Nästa sekvens visar en kille som står i en tunnelbanevagn tillsammans med en mängd 
andra människor. Även han står och lyssnar på musik genom ett par hörselsnäckor och diggar 
med i musiken. Man ser att det är en mobiltelefon som killens hörselsnäckor är kopplade till. 
Oberörd av alla stressade människor omkring honom kliver han av tunnelbanan och går 
tillsammans med strömmen av människor längs tunnelbaneperrongen. Texten ”I ¤ my long 
commute” visas samtidigt i bilden. I nästa sekvens är en tjej ute och joggar. Det är mörkt och 
hon glänser av svett. Hon springer igenom en kyrkogård samtidigt som hon lyssnar på musiken 
ur sina öronsnäckor. ”I ¤ the company” visas i bildrutan. Även hennes hörselsnäckor är kopplade 
till en mobiltelefon som sitter fäst vid armen. I nästa klipp syns två killar med solglasögon som 
ligger i solen på varsin trästam. Man ser en mobiltelefon som är kopplad till en portabel 
ljudanläggning och de båda killarna diggar med i musiken med stor inlevelse. Dom spanar in två 
tjejer som går förbi på en gångväg. Texten ”I ¤ it loud” visas i bilden. I nästa klipp visas en man i 
30-årsåldern som står mitt i en mataffär. Också han har en mobiltelefon ansluten till ett par 
hörselsnäckor. Han lever sig in i musiken med hela kroppen och texten ”I ¤ shopping” visas i 
bilden. Sen syns en snabb sekvens där en kille sitter på en bänk och lyssnar på musik i ett par 
hörselsnäckor kopplade till en mobiltelefon i hans ena hand. Han håller takten med foten, och 
man ser att han har ett par fotbollsskor på sig. I bakgrunden ser man några andra killar spela 
fotboll tillsammans. Nästa klipp visar en annan kille som hoppar runt i en boxningsring. Även 
han lyssnar på musik via sin mobiltelefon. Texten ”I ¤ to unwind” visas i bilden. Trots att han är 
mitt i en boxningsring så ser han väldigt avslappnad ut. Därefter klipper det tillbaka till killen på 
bänken. Man ser en närbild på de andra killarna som är i full fart med att spela fotboll, men 
killen sitter i lugn och ro kvar på bänken utan att bry sig om fotbollsmatchen. Texten ”I ¤ being a 
substitute” visas i bilden. I nästa sekvens ser man en mobiltelefon som ligger på en kopiator. 
Bilden sveper fram och man ser en kvinna som står vid kopiatorn och lyssnar på musik i 
headsetet som är kopplat till mobiltelefonen. Det är mörkt i rummet och kvinnan är helt ensam. 
Man ser hur hon diggar med i musiken. Därefter får man sen se en helbild och texten ”I ¤ 
working late” visas. I näsa bild visas en helbild på en kille som står och dansar i solnedgången. 
Texten ”I ¤ losing myself” visas i bilden. Därefter kommer en översiktsbild av solnedgången. 
Man ser hur tre personer står bredvid en bil och tittar på killen som dansar galet på en åker. I 
nästa klipp ser man en moped som åker förbi på en väg i full fart. I samma stund hörs en 
ringsignal och en man vid sidan av gatan tar upp sin mobiltelefon. Musiken dör nästan helt ut 
och killen svarar ”Hello”. Musiken drar igång igen och man ser en översiktsbild av killen som 
går utmed en bilväg i en stad. Texten ”I ¤ missing the last bus home” visas. Därefter visas tre 
olika Sony Ericsson Walkmanmobiltelefoner mot en orange bakgrund. Texten ”I ¤ music” visas 
också strax över mobiltelefonerna. I sista bildrutan visas Sony Ericssons loggan mot samma 
orangea bakgrund. Musiken tonar ut.  

 

 

 



 

Tolkande analys (Konnotation)  

Hela reklamfilmen är uppbygg på olika vardagliga situationer som de flesta har eller kan hamna 
i. Både jobbiga situationer men också bra situationer. Troligen kan de flesta också identifiera sig 
i de olika situationerna som visas. Det gemensamma med situationerna i reklamfilmen är att alla 
som befinner sig i den har en mobiltelefon med sig som de kan spela sin egen musik med. Det är 
också budskapet med reklamfilmen. Har du en av Sony Ericssons mobiltelefoner med dig så 
behöver du aldrig bekymra dig. Musiken i reklamfilmen är väldigt lugn och rofylld. Det inger en 
väldigt lugn genom hela reklamen som också bidrar till en väldigt positiv känsla.  

Denna reklamfilm representerar den känslomässiga strategin 

 

Semiotisk filmanalys för film fyra 

Beskrivande analys (Denotation) 

Filmen börjar med att texten ”G 700” visas i vitt mot en orange bakgrund. En låt börjar även 
spelas som spelas under hela reklamfilmen. Första filmklippet visar en transparent och 
spegelvänd skärm med fyra ikoner samt tid och datum. En hand dyker upp och trycker med ett 
finger på skärmen. I Nästa klipp ser vi en person med en mobiltelefon i handen och man kan 
förstå att det är samma klipp som innan fast från en annan vinkel. Man förstår också att skärmen 
i första klippet tillhör mobilen och att det är en ”Touchscreen”. Man ser hur personen klickar på 
mobilen och väljer en applikation i mobilen. I nästa klipp ser vi en halvbild på personen som är 
en kvinna i tjugofemårsåldern som ler för sig själv. I nästa klipp ser vi hur hon har en bild på en 
karta i mobilen. Om hon har ritat upp kartan själv eller fått kartan skickad till sig vet vi inte. I 
nästa klipp läggs mobilen på ett blommigt underlag och man ser hur post it-lappar växer fram 
från ingenstans runtomkring telefonen. Man förstår att bilden i telefonen ska föreställa en post it-
lapp. Mobilen ligger kvar på bordet och man ser hur post it-lappen försvinner från skärmen och 
att alarmikonen visas. Man hör också en alarmsignal ljuda. Man får därefter se en närbild på 
mobilskärmen och alarmikonen. Där står ”Meeting with Bill, 7:15”. Därefter syns ett snabbt 
klipp på kvinnan som hört signalen och vänder sig om. Hon tar upp mobilen och kollar på en 
lista med andra möten och väljer ett utav dem. Mötet öppnas i skärmen och sen klipper bilden 
återigen till att vara ”bakom” skärmen och man ser texten spegelvänt. I nästa klipp ser man hur 
kvinnan lägger telefonen på en kalender och hela kalendern fylls med möten och anteckningar. 
Sen kommer en sekvens med fyra klipp där man får se några närbilder på telefonen. Man får se 
telefonens högtalare, volymkontroll, kamera och knappsats. Därefter ser man en helbild på 
mobilen där kameran gör en åkning runt telefonen. Sen visas texten ”I ¤ organizing life” i vitt 
mot orange bakgrund. I sista klippet visas Sony Ericssons logga i vitt mot orange bakgrund.  

Tolkande analys (Konnotation) 

Det är tydligt att det är just planeringsfunktionerna i mobiltelefonen som vill visas upp. Det är 
lätt att förstå att de grafiker med post it-lappar och kalendrar som dyker upp finns med för att 
förstärka budskapet om hur lätt det är att använda mobiltelefonen i planeringssyfte. Musiken i 
filmen bidrar till en lugn och avslappnad känsla. Hela reklamfilmen känns väldigt ombonad och 
harmonisk. Om man lyssnar till texten så hör man också att den handlar om veckodagarna. Det 
gör att reklamfilmen återigen kopplas samman med planering.  

Denna reklamfilmen representerar den rationella strategin 



 

Bilaga 2. 

 
Hej! 
 
Till att börja med vill vi tacka för att Ni visat intresse för vår undersökning. Ni är säkert nyfikna 
på vad Ni kommer vara med om.  
 
Ni har blivit ombedda att vara med i en fokusgruppsundersökning. För Er som inte är insatta i 
vad en fokusgrupp innebär följer en kortare beskrivning. Det skiljer sig inte mycket från en 
vanlig gruppdiskussion, den enda skillnaden är att vi kommer styra diskussionen så att den hela 
tiden följer vårt undersökningsämne. Preciserat vad vi undersöker kommer vi inte gå in på utan 
vi nöjer oss med att säga att undersökningen har som utgångspunkt TV-reklam.  
 
Upplägget på vår fokusgrupp är att Ni kommer dit och vi bekantar oss lite snabbt med varandra, 
vi bjuder även på lite fika. Lite kort information följer innan vi drar igång. Ni kommer få kolla 
på fyra reklamfilmer och efter varje film ges det möjlighet till diskussion kring, av oss, valda 
ämnen. Varje fokusgrupp kommer bestå av sex personer.  
 
Fokusgrupperna kommer att spelas in, både på ljud och på bild. Detta för att vi ska få ut mesta 
möjliga av fokusgrupperna. Självklart är detta material helt konfidentiellt och kommer endast ses 
av oss. Ni är även helt anonyma i undersökningen och inga personuppgifter som kan kopplas till 
er kommer användas i undersökningen.  
 
Till sist skulle vi vilja att fyller i några uppgifter som hjälper oss i förberedandet av 
fokusgrupperna, svara på dessa uppgifter så snart som möjligt. 
 
1.  Är det någon dag som passar bättre än de andra? De dagar som är aktuella är måndagen den 
10/11, tisdagen 11/11 eller onsdagen 12/11. Tiderna är 16.00 alternativt 16.30. Om det är någon 
dag som ni absolut inte kan är vi tacksamma om Ni nämner detta. 
2.  Önskas kaffe eller te? 
3.  Har ni någon allergi? 
 
Har Ni någon fråga är Ni varmt välkomna att höra av Er till oss via mail eller telefon. 
 
Mvh Pär Jansson, Erik Norberg och Emma Stridh Carlson  

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Högskolan för lärande och 
kommunikation. 
 
Pär Jansson  @: kv06japa@hlk.hj.se    M: 0730-32 18 63 
Erik Norberg  @: kv06noer@hlk.hj.se    M: 0706-06 14 04 
Emma Stridh Carlson @: kv06scem@hlk.hj.se    M: 0737-22 90 21 



 

Bilaga 3. 

 
Hej och välkommen! 

Du har blivit inbjuden att delta i en studie som görs av tre studenter på Högskolan för Lärande 
och Kommunikation. Denna studie kommer att göras med hjälp av tre fokusgrupper. Du är nu 
här för att delta i en av fokusgrupperna. 

Att delta i en fokusgrupp innebär att du deltar för att diskutera ett ämne. Vilket ämne det är och 
hur insatt och engagerad du är i ämnet spelar ingen roll, huvudsaken är att du är delaktig. Vi 
kommer att presentera ett ämne för gruppen och sedan visa fyra filmer, efter varje film får ni en 
fråga som ni sedan får diskutera.  

Er diskussion kommer att filmas och ljudinspelas. Detta för att vi ska få ut så mycket som 
möjligt av er diskussion. Materialet är självklart konfidentiellt och kommer endast att användas 
för studien och därför endast att ses av oss. Längst ner på sida två vill vi att du godkänner att vi 
spelar in diskussionen. 

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av tillfället vill vi ha så mycket information om er som 
möjligt. Därför vill vi att ni fyller i uppgifterna nästa sida. Precis som med film- och 
ljudinspelningen är detta helt konfidentiellt.  

Tack för att ni deltar! 

Mvh 

Pär Jansson, Erik Norberg och Emma Stridh Carlson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fyll i uppgifterna som följer. 

Ringa in det alternativ som passar in på dig.  

 

Födesleår………… Kön: Man/Kvinna Jag sitter på plats……… 

 

Fackhögskola och inriktning   

IHH………………     JTH…………….     HHJ……………..     HLK…………….  

 

Jag tittar på kommersiell (allt utom SVT) tv timmar/vecka   

<10  10-20  20> 

 

Min inställning till TV-reklam  

Mycket Negativ.     Mycket Positiv. 

 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att mina uppgifter används anonymt i studien och att mitt deltagande i fokusgrupp 
filmas och ljudinspelas. 

 

Underskrift…………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………… 



 

Bilaga 4. 

 
Film 1 visas (Social Strategi). 

Hade ni sett reklamen förut? 

Vad tyckte ni? Bra/Dåligt? 

Hur uppfattade ni budskapet?  

Vilket var övervägande, trovärdighet, informativ eller underhållande? 

Film 2 visas (Repetitiv Strategi). 

Hade ni sett reklamen förut? 

Vad tyckte ni? Bra/Dåligt? 

Hur uppfattade ni budskapet?  

Vilket var övervägande, trovärdighet, informativ eller underhållande? 

Film 3 visas (Känslomässig Strategi). 

Hade ni sett reklamen förut? 

Vad tyckte ni? Bra/Dåligt? 

Hur uppfattade ni budskapet?  

Vilket var övervägande, trovärdighet, informativ eller underhållande? 

Film 4 visas (Rationell Strategi). 

Hade ni sett reklamen förut? 

Vad tyckte ni? Bra/Dåligt? 

Hur uppfattade ni budskapet?  

Vilket var övervägande, trovärdighet, informativ eller underhållande? 

Repetition av alla filmer 

Var det någon av filmerna som ”sattes” sig bäst? Mer positiv eller negativ till någon? 

Vilken av dessa mobiler skulle du köpa, endast baserat på reklamen?  

Är det något attribut ni uppskattar mer än något annat? Informativ, trovärdighet eller 
Underhållning? 


