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Abstract  
  
Giving messages 
- A qualitative and comparing study of television advertising from nonprofit organizations and 
commercial companies.  
 
Emma Quist, Carolina Olofsgård 
 
     
We get in contact with advertising for different products and organizations all the time in our daily 
life. We face the marketing in newspapers, radio, television and on our way to work. The commercial 
breaks during movies and newscasts are affecting you and influence your behavior. In this thesis we 
are studying the differences and similarities between television advertising from nonprofit 
organizations and commercial companies.  
 
The purpose of the study is to identify outlines in the different films that are similar or special from 
the different genre of organizations. We want to dissect how television advertising from nonprofit 
organizations is designed and works compared to advertising from commercial companies. We are 
going to solve this out through conclusions on the basis of our own interpretation around the 
similarities and differences in the films.   
 
The surveys in this thesis are based upon two different qualitative studies on four television 
commercials. We have been studying the meaning and the significant aspects from the receivers’ 
point of view. The two surveys we have been using in our investigation are rhetorical and image 
analysis.  
 
The findings from the studies show upon a relatively equivalence between the commercials from the 
different type of organizations. The biggest difference between the television advertising from the two 
genres is the further use of common feelings and associations in the films from the nonprofit 
organizations.  
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Sammanfattning 
 
Givande budskap 
- En kvalitativ, jämförande studie av reklamfilmer från nonprofitorganisationer respektive 
kommersiella företag 
 
Emma Quist, Carolina Olofsgård 
 

 
Reklam för olika produkter och organisationer möter oss varje dag bland annat genom tidningar, 
radio, TV eller på vägen till jobbet. De TV-sända reklamfilmerna som avbryter i lördagsfilmen eller 
under nyhetssändningen är till för att påverka oss TV-tittare. Vi har i denna studie valt att undersöka 
vilka likheter och skillnader man ser i en jämförelse av två reklamfilmer från kommersiella företag och 
två från nonprofitorganisationer.  
 
Vi har som syfte att identifiera drag och linjer i filmerna som är likadana eller skiljer sig åt från de 
olika typerna av organisationer. Fenomenet vi vill undersöka är hur reklamfilmer från 
nonprofitorganisationer utformas och fungerar jämfört med reklamfilm från kommersiella företag. 
Detta kommer vi göra genom att dra slutsatser utifrån kvalitativa tolkningar kring likheter och 
skillnader i filmerna.    
 
Undersökningarna som denna uppsats baseras på kommer att utföras genom två kvalitativa studier på 
fyra reklamfilmer. Vi har här tittat på den djupare betydelsen ur TV-tittarens perspektiv och använt 
oss av en retorisk analys och en bildanalys i våra undersökningar.  
 
Resultaten vi kom fram till visar på en relativ likvärdighet hos reklamfilmerna från de olika 
organisationsgenrerna. Den stora skillnaden vi ser är att filmerna från nonprofitorganisationerna i 
större utsträckning väcker gemensamma känslor och associationer än vad de kommersiella filmerna 
gör.   
 

 
Nyckelord: Reklamfilm, Nonprofit, Organisationer 
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1. INLEDNING 

Många människor har en negativ uppfattning vad gäller reklamfilm. I de flesta hem i Sverige är 
reklamen ett mindre uppskattat avbrott i filmen eller nyhetssändningen. Det märks inte minst i 
TV4:s Nyhetsmorgon där tittarombudsmannen får svara på frågor från tittarna och utsätts för 
omfattande kritik angående reklamsändnigar. Reklamavbrott utgör i bästa fall en möjlighet att se 
vilka program som sänds på övriga kanaler eller ett tillfälle att sätta på kaffet. Ändå tenderar 
reklamfilmer att fastna i minnet på många människor och kan till och med skapa debatt i samhället. 
Gemensamt för all reklamfilm är att den är skapad och utformad för att tilltala och påverka olika 
målgrupper av människor. Mycket forskning ligger bakom då ett företag eller en organisation väljer 
att synas genom TV-sänd reklamfilm, allt för att filmen ska fånga uppmärksamheten hos den 
enskilde individen i målgruppen och framkalla en önskad effekt.  
 
Vi var inför denna uppsats relativt ointresserade av reklamfilm. Men bland den stora mängden filmer 
som visas på TV fastnade vi för något speciellt. Blandat med reklam för diverse produkter som ska 
tillfredsställa våra behov på olika sätt sänds reklamfilmer som framställer andra människors behov. 
De organisationer som står bakom dessa filmer har inte för avsikt att sälja något. De har ingenting att 
direkt erbjuda oss som tittar. Den effekt de här organisationerna vill uppnå är att vi ska skänka en 
liten del av våra ekonomiska resurser till förmån för andra människor. Den här typen av reklamfilmer 
väckte vårt intresse. Vilka motivationsfaktorer kan de så kallade nonprofitorganisationerna använda i 
reklamfilmer då de inte har någon direkt vinning att erbjuda den som följer deras uppmaning och 
skänker pengar? Det är en av frågorna vi diskuterade inför denna undersökning.  
 
Att undersöka reklamfilm från nonprofitorganisationer är intressant ur flera aspekter. I ett generellt 
perspektiv upptar reklam i stort en omfattande del av sändningstiden på flera av de vanligaste TV-
kanaler vi har i Sverige. I princip varje dag utsätts vi för reklamfilm då vi tittar på TV. Därför är det 
intressant att analysera och tolka vad reklamfilmer egentligen innehåller och vilka konsekvenser de 
kan få för organisationerna och för oss som tittar. Att en nonprofitorganisation satsar så mycket 
pengar, som reklamfilm kostar, på att göra sin röst hörd bland kommersiella företag som konkurrerar 
om tittarnas uppmärksamhet ser vi också som intressant. Det är lätt att tycka att en sådan typ av 
organisation bör använda sina inkomster till de ändamål de samlar in pengar till och inte betala 
miljonbelopp för TV-reklam. Det kan till och med finnas en motsägelse i att organisationen betalar 
stora summor pengar för att uppmana människor att skänka pengar till organisationen. Den här 
aspekten gör att vi blir intresserade av att analysera och tolka dessa filmer för att försöka se hur man 
därigenom påverkar sin målgrupp och försöker framkalla vissa effekter. Även det faktum att 
nonprofitorganisationen inte har något direkt att erbjuda mottagaren av dess budskap är intressant 
att undersöka. Det kommersiella företaget har i regel en produkt som framställs lockande för 
mottagaren. Har nonprofitorganisationen något motsvarande att erbjuda eller hur motiverar de 
mottagaren av filmen? Den stora utmaningen för dessa organisationer är att påverka mottagaren till 
att utföra en osjälvisk handling. De uppmanar mottagaren att ge istället för att få, som de 
kommersiella företagen lockar med. Vilka konsekvenser detta får för respektive organisations 
reklamfilm är väsentligt i vår studie.  
 
Vår undersökning går ut på att jämföra TV-sända reklamfilmer från kommersiella organisationer 
med reklamfilmer från nonprofitorganisationer. För att urskilja likheter och skillnader i dessa filmer 
väljer vi att undersöka två utvalda filmer från respektive organisationsgren. Utifrån dessa filmer gör vi 
en retorisk analys och en bildanalys. Vi tolkar sedan de data vi samlat ihop i analyserna och drar 
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jämförande slutsatser från filmerna. De två filmer vi valt från den kommersiella sektorn är utgivna av 
Saab Automobile AB, där produkten är Saab 9-3 BioPower, och Skånemejerier som propagerar för 
produkten ProViva. Från nonprofitorganisationerna har vi valt ut Rädda Barnen samt Hjärt-
Lungfonden och ska analysera två av deras reklamfilmer.  
 
1.1 Bakgrund 

Innan vi fortsätter vill vi ge en kort bakgrund till de organisationer vars reklamfilmer är föremål för 
vår undersökning. 
 
1.1.1 Rädda Barnen 

Rädda Barnen är den svenska avdelningen inom den internationella sammanslutningen ”Save the 
Children Alliance”. Organisationen är världens ledande barnrättsorganisation och aktiv i över 120 
länder. Rädda Barnen är en organisation som är fri från politisk och religiös koppling. Det är en 
svensk folkrörelse med nära 90 000 medlemmar i 249 lokalföreningar över hela Sverige. Rädda 
Barnens svenska huvudkontor ligger i Sundbyberg utanför Stockholm och landet är uppdelat i olika 
medlemsregioner. Organisationen har 189 avlönade anställda i Sverige och nära 40 medarbetare 
utsända i världen.1 
 
Rädda Barnen har som huvudmål att jobba för att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli 
verklighet för barn i Sverige och i resten av världen. Konventionen säger att barn har rätt att få sina 
behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden.2  Rädda Barnens verksamhet omfattar tusentals 
projekt runt om i världen, allt från långsiktigt utvecklingsbistånd, arbete mot mobbning och 
opinionsbildning till specifika katastrofinsatser.3  
 
1.1.2 Saab Automobile AB 

Saab Automobile AB är från början ett svenskt företag som idag ägs av amerikanska General Motors. 
Organisationen tillverkar bilar och år 2006 sålde man över 130 000 fordon. Saab finns representerade 
i mer än 50 länder över hela världen. Den största marknaden finner man i USA, Storbritannien och 
Sverige. Organisationens huvudkontor är beläget i Trollhättan, Sverige.4 
 
 
1.1.3 Hjärt-Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som jobbar med att samla in ekonomiska gåvor till 
forskning kring dagens stora folksjukdomar. Fonden bildades i början av 1900-talet och jobbade då 
med kampen mot tuberkulos. Hjärt-Lungfondens mål idag är att bekämpa hjärt-, kärl och 
lungsjukdomar. Organisationen bekostar huvuddelen av all oberoende forskning som sker på 
området i Sverige. Fonden donerar varje år omkring 100 miljoner kronor till forskningen, som ännu 
har gåtor att lösa. Hjärt-Lungfonden samlar inte bara in pengar till vidare forskning utan informerar 
också kring hjärt- och lungsjukdomar runt om i Sverige för att öka kunskapen kring sjukdomarna.5  

 

                                                 
1 http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Varorganisation/ 
2 http://www.rb.se/sv/Barnkonventionen/ 
3 http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Raddabarnenivarlden/ 
4 http://www.saabsverige.com/main/SE/sv/company.shtml 
5 http://www.hjart-lungfonden.se/hlf/default.asp 
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Hjärt-Lungfonden är en helt ideell förening med medlemmar och styrelse. Organisationens 
medlemmar väljer själva en styrelse och organisationen har cirka 30 personer anställda på sitt kansli i 
Stockholm, vilka jobbar med information, insamling samt forskningsadministration.6 

 
1.1.4 Skånemejerier 

Skånemejerier är ett kommersiellt företag som enligt egen utsago producerar och säljer hälsosam mat. 
Organisationen är mejeriföretag och använder mjölk som den vanligaste råvaran. De har som motto 
att erbjuda en välsmakande och hälsosam upplevelse – varje dag! ProViva är ett av de produktmärken 
som lanseras av svenska Skånemejerier. Produkterna är framtagna av Skånemejerier tillsammans med 
Probi, ett Lundbaserat forskningsföretag. ProViva betyder ”för den levande” och innehåller bakterier 
som vid medicinska prover visat sig ha en hälsofrämjande effekt i magen. I ProVivas sortiment finner 
man olika typer av mejeriprodukter och liknande, exempelvis filmjölk samt olika typer av frukt- och 
yoghurtdrycker.7 
 
1.2 Definitioner och avgränsningar 

Tre begrepp vi ofta använder i denna uppsats är organisationer, kommersiella företag och 
nonprofitorganisationer. För att inga missförstånd ska uppstå vill vi redan nu förtydliga och definiera 
vad vi menar med dessa begrepp. En organisation är en planmässig samverkan av individer eller 
grupper med samma mål. Ett företag är en organisation som samordnar olika delar för att kunna 
producera varor eller tjänster som i nästa steg ska ge företaget en ekonomisk vinning.8 Med 
kommersiella företag menar vi alltså organisationer som i första hand har ett vinstintresse. Nonprofit-
organisationer är en viss typ av organisationer. Ordet är hämtad från engelskan och 
organisationsgrenen har historiskt en stor plats i det amerikanska samhället. Det som skiljer denna 
gren av organisationer från kommersiella företag är att man inte är vinstdrivande. 
Nonprofitorganisationers mål är att göra världen bättre på ett eller annat sätt och de drivs av 
myndigheter eller privatpersoner.9 Områden där man ofta hittar organisationer i nonprofitgenren är 
exempelvis utbildning, kultur, försvar, sjukvård, politik, religion, sport, humanitära projekt och olika 
typer av hjälpinsatser.10 

 
Foundraising är ett område inom nonprofitgenren där givare donerar tjänster eller pengar till ett 
specifikt projekt eller organisation. Projekt inom foundraising syftar ofta till sociala insatser, för att 
hjälpa människor, djur eller natur.11 I vår studie har vi valt att analysera nonprofitorganisationers 
reklamfilmer vilka har syftet att påverka mottagare till att donera pengar till organisationens sociala 
syften. På så sätt har vi begränsat oss till filmer som tillämpar foundraising. Vad gäller reklamfilmerna 
från de kommersiella företagen har vi inte gjort någon motsvarande begränsning.   
 
1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Efter detta inledningskapitel redovisar vi ett par studier som 
tidigare genomförts och som kan vara till nytta för vår egen undersökning. Kapitlet som följer efter 
det ger en teoretisk grund för vårt problemområde. Kapitlet inleds med en definition av 
                                                 
6 http://www.hjart-lungfonden.se/hlf/fragorochsvar.asp 
7 www.proviva.se 
8 www.ne.se  
9 Gale Virtual Reference Library. Sökord: Nonprofit organizations 07-11-24 
10 Kotler/Andreasen, 1996 
11 Kotler/Andreasen, 1996:241 
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kommunikationsbegreppet och riktas sedan in alltmer mot vårt specifika område – reklamfilm. 
Kapitel fyra innehåller den utvecklade problematiseringen, syftet med studien samt forskarfrågan. I 
kapitel fem redovisar vi och motiverar det material och den metod vi valt för vår undersökning. 
Resultaten från våra analyser finns i kapitel sex och analysdiskussionen, tolkningarna och slutsatserna 
utgör kapitel sju. De bilagor vi i uppsatsen hänvisar till finns samlade sist i uppsatsen. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Innan vi påbörjar vår egen studie är det fördelaktigt att ta del av tidigare forskning inom vårt område. 
I detta kapitel redovisar vi ett par studier som berör området reklamfilm. 
  
2.1 Analys av reklamfilm 

I Metodbok för medievetenskap av Östbye, Knapskog, Helland och Larsen finns beskrivet ett utkast till 
analys av en reklamfilm. Filmen kommer från TineMelk, ett norskt företag som säljer mjölk, och 
visades i TVNorge på bästa sändningstid i januari 2002. Till att börja med beskriver forskaren 
reklamfilmen väldigt övergripande, som den framstår vid en första betraktelse. Han nämner hur lång 
den är, hur huvudpersonerna framstår och hur filmen är uppdelad i olika scener. Efter att bara ha sett 
filmen en gång verkar den uttrycksmässigt och innehållsmässigt enkel. Den innehåller en man och en 
kvinna i 30-årsåldern. I de tre första scenerna visas paret i olika situationer – i sovrummet, i köket 
och tillbaka i sovrummet. I den fjärde scenen visas produkten som görs reklam för samt en logotyp 
och en slogan. Fortsättningsvis beskriver forskaren något djupare scen för scen vad som händer, hur 
kameran fångar händelseförloppet, hur många klipp som visas och hur mycket tid de olika scenerna 
får. Han redogör även hur filmen avslutas med text, vilken beskrivs utförligt med avseende på stil, 
färg och innehåll. Även ljudet beskrivs här, scen för scen. 

 
Efter den skildrande inledningen berättar författaren om varför just denna reklamfilm är av analytiskt 
intresse. Han pekar på det unika med reklamfimen, att man argumenterar för att vuxna borde dricka 
mer mjölk, något som enligt forskaren är nytt för reklamfilmer. Mjölk kopplas ofta samman med 
friska barn, reklam med mjölkdrickande vuxna bryter den bildtraditionen.12 Den retoriska13 
utmaningen i att sälja mjölk till vuxna väckte forskarens nyfikenhet. Vidare ställer han sig frågan 
vilket perspektiv som lämpar sig bäst för analysen av den aktuella reklamfilmen. Det som forskaren är 
intresserad av är betydelseproduktion, argumentation och övertalning.14  Betydelseproduktion tillhör 
semiotikens område15. Argumentation och övertalning är två perspektiv som tillhör retorikens lära. 
Författaren beskriver kort denna lära och menar att perspektiv och begrepp från retoriken har visat 
sig vara givande vid analys av moderna medietexter, i synnerhet vid reklam. Kombinationen av 
semiotik och retorik har varit central i många reklamanalyser.16 

  
Författaren inleder sin analys och identifierar centrala betydelseelement eller tecken, både visuella, 
auditiva och språkliga. Det visuella i filmen beskrivs utförligt scen för scen och här lägger forskaren 
för första gången in kvalitativa tolkningar. I den första scenen kopplar han de visuella element som 
visas till betydelsen sovrum. Paret i sängen och deras kroppsspråk läser han som ett tecken, en kliché 
från den allmänna populärkulturen: ”Inte ikväll älskling, jag har huvudvärk”. Reklamfilmen använder 
alltså innebörden från det här betydelsefältet. I köksscenen hittar forskaren flera tecken som 
tillsammans har betydelsen erotisk stämning: nytvättat hår, omfamning, kärleksfulla blickar, kyss och 
mat. Tillsammans med ljudet tolkar han situationen till en högre nivå med betydelsen kärlek och 
erotik. I detta betydelsefält introduceras mjölken. Det retoriska här består i att överföra betydelsen 
från situationen till produkten.  

                                                 
12 Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003:80-83 
13 Retorik är konsten att övertala genom argumentation  
14 Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003:80-83 
15 Semiotik är läran om tecken och symboler 
16 Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003:83-84 
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Ett av de retoriska verktyg reklamfilmen använder är humor. Paret har förberett en romantisk afton 
tillsammans, men när hon dricker upp mjölken blir han sur och avvisar henne. Utan att framföras 
språkligt eller auditivt kommer filmen med påståendet: ”utan mjölk, ingen man”. Det framförs 
emellertid med glimten i ögat vilket öppnar för en humoristisk tolkning.  
 
Avslutningsvis redovisar forskaren ett antal nya frågor vilka analysen gett upphov till: ”Vilka är de 
samhälleliga förutsättningarna för att Tine ska kunna göra reklam för mjölk med sådana medel? Att 
man säljer mjölk med hjälp av erotik, vad är det uttryck för? Vad säger det om vår kultur?” På så sätt 
förflyttar sig författaren från en retorisk analys mot en karaktäriserande tolkning. Analysen övergår i 
en diskussion av textens innebörd i ett bredare samhälleligt och kulturellt perspektiv.17   
 
2.2 Bildanalys 

Jonathan E. Schroeder har i en studie undersökt hur historiska konventioner inom konsten påverkar 
dagens bilder inom reklam och marknadsföring. Han menar att historiska bilder som finns med i 
mottagarens förförståelse leder till retorisk kraft som skapar mening. Schroeder har tittat på olika 
reklambilder ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i sin analys. Han har använt sig av teorier både från 
den humanistiska och samhällsvetenskapliga genren för att markera och utreda reklamens plats inom 
kulturen.18 

 
Schroeder har genom tolkningsprocessen valt att analytiskt kategorisera reklambilder och göra en 
bildanalys av reklamerna som han senare tolkat och värderat. Han har i sin analys även valt att ta in 
verktyg som är vanliga för bildanalys inom den konsthistoriska genren. Exempel på resultat som 
kommer fram i Schroeders analys är att även om mottagaren inte är särskilt bevandrad i den 
konsthistoriska världen kan denne ofta ha en förförståelse som påverkar hur man läser av en 
reklambild och tolkar den utifrån tidigare intryck och upplevelser. Insikten om att reklambilder bär 
på en förhistoria kan användas som hjälp för att förstå reklambilder samt i produktionen av 
kommande reklambilder.19 
 
2.3 Vår användning av tidigare forskning 

Den insikt som vi främst bär med oss från den tidigare forskning vi tagit del av är vetskapen om att 
bilder ofta bär med sig en förhistoria till oss som mottagare. Vi associerar till bilder som med vår 
förförståelse kommer att ha olika betydelse för oss beroende på vår olika bakgrund. Ur studien gjord 
av Östbye med flera har vi hittat tips kring hur vi ska gå till väga och skapa vår analys. Vi har också 
fått hjälp med att utforma vår retorikanalys i denna tidigare forskning.  
 

                                                 
17 Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003:85-89 
18 Aspers, Fuehrer, 2004: 74-75  
19 Ibid. 
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3. DEN TEORETISKA PLATTFORMEN 

I detta kapitel ges en teoretisk grund för det område vi undersöker – reklamfilm. Vi börjar i ett brett 
perspektiv och beskriv begreppet kommunikation. Detta leds vidare till masskommunikation och 
övergår sedan till marknadsföring. Efter stycket om marknadsföring kommer en text om 
marknadsföring just inom nonprofitorganisationer. Vidare riktar vi in oss mot reklam och 
annonsering och redogör för strategier och kommunikation samt utformande av reklam. Kapitlet 
avslutas med ett stycke om reklamfilm. 
 
3.1 Kommunikation 

Termen kommunikation är ett brett och komplext begrepp. Nordstedts stora svenska ordbok 
definierar kommunikation (kommunicera) på följande sätt: 
 
kommunicer | a verb kommunicerade kommunicerat 

1. överföra budskap (till ngn) med viss typ av meddelelsemedel 
2. vara i (fysisk) förbindelse med ngt annat (särsk. fys.): -ande kärl 
3. ta emot nattvarden. Äv. utdela nattvarden 
4. delge (part) skriftligt yttrande särsk. från motparten (jur.)20 

 
Inom media- och kommunikationsfältet används termen kommunikation enligt den första 
definitionen ovan, det handlar om att överföra ett budskap till någon med en viss typ av 
meddelelsemedel, även kallat kanal. Men trots denna begränsning har begreppet kommunikation 
fortfarande ett stort och brett innehåll och det har gett upphov till en enorm mängd teorier och 
definitioner. Något som de flesta forskare är överens om är att kommunikation är en process som inte 
kan studeras som en statisk datapunkt. Många teorier utgår dessutom från att någon, den man kallar 
sändare, har ett syfte eller behov av att överföra ett meddelande. Sändaren skickar (medvetet) 
meddelandet via en kanal till en mottagare som tar emot och tolkar detta. Hos mottagaren ger 
meddelandet en viss effekt eller reaktion. På vägen kan meddelandet störas av det vi kallar ”brus”. 
Brus kan se ut på olika sätt men har det gemensamt att det fungerar som störningar för kommunika-
tionen någonstans mellan sändaren och den önskade effekten hos mottagaren.21 Dessa begrepp 
förekommer fortsättningsvis i denna uppsats. Modellen nedan är nedtecknad av Dahlqvist & Linde 
men bygger på Shannon & Weavers klassiska kommunikationsmodell. 
 

Sändare Budskap Kanal Mottagare Effekt 

Brus Brus Brus 

Behov 
/syfte 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kommunikationsmodell.22 
 
 
 
                                                 
20 Dahlqvist & Linde, 2002:11 
21 Dahlqvist & Linde, 2002:11-12 
22 Dahlqvist & Linde, 2002:12 
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3.2 Masskommunikation 
Ofta skiljer man på begreppen masskommunikation och relationskommunikation. Det är stor 
skillnad på att kommunicera med en massa och att kommunicera med en individ. De största 
skillnaderna är att masskommunikation kommunicerar med många medan relationskommunikation 
är kommunikation med få. Detta gör att man inom masskommunikation vet relativt lite om 
mottagaren av budskapet. Naturligtvis finns målgrupp i åtanke, men även många människor som 
inte tillhör målgruppen nås av masskommunikatörens budskap. Annonser i tidningar eller 
reklamfilm i TV är två exempel på masskommunikation. Kravet som ställs på sändaren är att 
budskapen måste vara enkla och utformas så att de snabbt går att uppfatta. I relationskommunikation 
finns i regel mer information om mottagaren och möjligheten att förmedla djupare och mer 
komplexa budskap är därför större.23 

 
När vi använder begreppet kommunikation i denna uppsats syftar vi främst på masskommunikation. 
Dessutom kommer vi att begränsa oss till marknadsföring och ytterligare till tv-sänd reklamfilm. Vi 
väljer därför att använda Dahlqvist & Lindes definition på kommunikation, med vårt eget tillägg 
”organisationer”, samt den modell de illustrerar i sammanhanget: 
 

”Kommunikation är en ständigt pågående process genom vilken företag och organisationer 
informerar och påverkar marknaden och individer.”24 

 
 

 Indirekt återkoppling: t.ex. via försäljningsstatistik 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             
 
 
Figur 2. Kommunikationsprocessen i masskommunikation.25 

 
 
I den sista rutan ser vi vad kommunikationen alltid i slutändan handlar om, att uppnå någon typ av 

                                                 
23 Dahlqvist & Linde, 2002:13-14 
24 Dahlqvist & Linde, 2002:17 
25 Ibid. 

Kanal

Kanal

Kanal

3
...via en eller flera kanaler där 
budskapet utsätts för brus på 
flera nivåer… 

Mottagare 
Tekniskt 

brus 
Kognit  ivt

brus 

Semantiskt 
brus 

4 

…tills det når mottagaren 
som tolkar budskapet… 

Effekt 

Direkt återkoppling: t.ex. via marknadsundersökning 

5
…och genererar någon form av 
effekt som kan mätas t.ex. via 
försäljningsstatistik eller via 
marknadsundersökningar. 

Sändare Budskap 

2 

Man formulerar ett budskap 
och sänder detta… 

Behov 
/syfte 

Syftet kan t.ex. vara att tala 
om att man har en unik 
produkt, att man är billigast 
eller helt enkelt att man finns. 

1 
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effekt. I ett marknadsföringsperspektiv är det övergripande syftet att skapa lönsamhet eller vinst. Men 
detta kan se ut på olika sätt. I en reklamkampanj kan det specifika syftet exempelvis vara att bygga 
varumärkeskännedom, att detaljerat beskriva en produkt eller att locka kunder till affären. Syftet med 
kommunikation kan generellt sägas vara att påverka eller förändra minst en av tre faktorer i 
målgruppen – beteende, attityd eller kunskap.26 

 
3.3 Marknadsföring 

Idag handlar marknadsföring inte bara om att sälja, som det gjorde till stor del förr. Det handlar 
istället om att tillfredsställa kunders behov. Hjärtat i modern marknadsföring består av att skapa och 
bevara kundrelationer, baserade på kundens värderingar. Kotler och Armstrong definierar 
marknadsföring som ”a social and managerial process by which individuals and groups obtain what 
they need and want through creating and exchanging value with others”.27 
 
För att skapa en vinnande marknadsföringsstrategi bör två frågor finnas i fokus: Vilka kunder 
kommer vi att betjäna (vilken är vår målgrupp)? Hur kan vi betjäna dessa kunder bäst (vad är vår 
fördel)? Att försöka betjäna alla kunder riskerar att resultera i dålig betjäning. Hur kunderna bäst 
betjänas handlar om att visa varför kunden ska välja just det här varumärket istället för något annat, 
hur det skiljer sig från mängden.28 Det gäller sedan att i sin marknadsföring leverera ett värde till 
kunden.29 På det här sättet menar Kotler och Armstrong att man bygger fördelaktiga kundrelationer, 
genom att skapa tillfredsställa för kunden. 30 En trend som syns i dagens tänkesätt vad gäller kund-
relationer är att man väljer vilka relationer man vill ha. Det är inte alltid fördelaktigt att skapa 
relationer med alla kunder. Därför riktar företag in sig på färre men mer vinstgivande kundrelationer. 
En annan trend är att företag vill ha djupare relationer med de kunder de väljer. Istället för att 
attrahera fler kunder vill man bevara de kunder man har och bygga långsiktiga, vinstgivande 
relationer med dessa.31 Genom att bygga dessa viktiga kundrelationer menar Kotler och Armstrong 
att företag får tillbaka värde från kunden i form av nutida och framtida försäljningar, 
marknadsandelar och vinst.32 
 
Något som används mer och mer nuförtiden är så kallad känslomässig marknadsföring. Företag 
försöker rikta sig till kundernas själ och hjärta. Tidigare har marknadsförare försökt överträffa 
konkurrenterna med en specifik fördel och använt denna fördel i marknadsföringen, exempelvis 
”Volvo är den säkraste bilen”. Men idag kopierar företag eventuella fördelar hos varandra tills det inte 
längre finns några utmärkande fördelar kvar. Därför försöker fler och fler företag beröra hjärtat 
istället för hjärnan. Man använder affektion framför kognition. Företag kan ta hjälp av psykologer för 
att utforma meddelanden som berör med vissa känslor.33 
 
3.4 Marknadsföring inom nonprofitorganisationer 

I slutet av 70-talet började nonprofitorganisationer värdesätta vikten av marknadsföring. 
Marknadsföring hade tidigare varit något som setts som negativt i sammanhanget och av vissa som 
                                                 
26 Dahlqvist & Linde, 2002:18 
27 Kotler & Armstrong, 2005:5-6 
28 Kotler & Armstrong, 2005:11-12 
29 Kotler & Armstrong, 2005:15 
30 Kotler & Armstrong, 2005:16 
31 Kotler & Armstrong, 2005:20-21 
32 Kotler & Armstrong, 2005:23 
33 Kotler, 2003:138-139 
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slöseri av donatorernas pengar och försök till manipulation.34 Det finns ofta knappt med information 
kring nonprofitorganisationernas ”konsumenter” och vid undersökningar är risken att man får svar 
som är självbekräftande eller tillrättalagda. Bristen på data gör det svårt att utforma 
marknadsföringskampanjer som är anpassade på bästa sätt för målgruppen.35 

 
Marknadsföring för organisationer inom nonprofitsektorn utvecklas hela tiden och är idag accepterat 
och använt av nästan alla organisationer.36 Den kommersiella sektorn kan ofta erbjuda "mer” än vad 
nonprofitorganisationerna kan och det är därför extra viktigt för de senare att profilera sig och synas 
utåt.37 ”Applying marketing principles to nonprofit organizations works” skriver Kotler.38 Även inom 
nonprofitorganisationerna sätter man ”konsumenten” i centrum och utformar kampanjer efter 
dennes behov. Ett tecken på att organisationerna är mer kundorienterade än tidigare är att man inte 
längre bara ser donatorn som ett mål utan också som en potentiell samarbetspartner inför 
framtiden.39 

 
För en nonprofitorganisation är det i marknadsföringssammanhang viktigt att tänka på vad man har 
för uppgift att utföra. Budskapet i en kampanj måste vara objektivt och sakligt och utformat efter 
kampanjens mål. Det är också viktigt att analysera sina styrkor och svagheter samt sin externa 
omgivning. Många nonprofitorganisationer härstammar från en kultur av socialt engagemang. En 
kultur där en konflikt kan uppkomma mellan det professionella företagstänkandet och den socialt 
hjälpande verksamheten.40 Nonprofitorganisationer har gått från marknadsföring med låga kostnader 
där samma budskap går ut till alla, via olika typer av målinriktad marknadsföring och har nu 
utvecklats till en mer anpassad marknadsföring som kundorienterar sig till speciella grupper.41 
 
3.5 Reklam och annonsering 

Hur annonsering ska utformas bör enligt Kotler beslutas utifrån teorin om fem M för annonsering:  
 

• Målsättning (Mission) 
• Meddelande (Message) 
• Media 
• Pengar (Money) 
• Mätning (Measurement)42 

 
Målsättningen för annonsering kan vara att informera, övertyga, påminna eller förstärka ett 
inköpsbeslut. Informera och/eller övertyga görs då det handlar om en ny produkt. Om produkten är 
gammal är det aktuellt att påminna. Att förstärka inköpsbeslutet är lämpligt att göra med vissa 
nyinköpta produkter, då man vill försäkra köparen om att det var ett bra beslut.43 Produkten eller 
märkets värde överförs i ord och bild i meddelandet. För att kunna nå målgruppen på ett 

                                                 
34 Kotler/Andreasen, 1996: 2, 22 
35 Kotler/Andreasen, 1996:26 
36 Kotler/Andreasen, 1996:3 
37 Kotler/Andreasen, 1996:27 
38 Kotler/Andreasen, 1996:1 
39 Kotler/Andreasen, 1996:141 
40 Kotler/Andreasen, 1996:71 
41 Kotler/Andreasen, 1996:153 
42 Kotler, 2003:4 
43 Kotler, 2003:4 
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kostnadseffektivt sätt är det viktigt att välja rätt medium. Idag finns en stor mängd av olika medier 
som kan användas i reklamsyfte. Till de klassiska hör exempelvis tidningar, tidskrifter, radio och tv. 
Men numera räcker inte dessa, valet av medium måste bli alltmer kreativt. Andra medier som 
används är till exempel e-post, fax, telefonförsäljning, digitala tidningar samt reklam i butiker, hissar 
och på toaletter.44 Pengar är en annan viktig faktor när annonsering utformas. Här är det reklamens 
räckvidd (hur stor publik som ska nås), frekvens (hur många gånger genomsnittpersonen ska nås av 
reklamen) och påverkan på målgruppen som prissätts och balanseras i budgeten.45 Nuförtiden utgör 
marknadsföring (inte enbart reklam) i genomsnitt 50 procent av de totala kostnaderna i ett företag.46 
Slutligen beskriver Kotler mätningen och menar att reklamkampanjer behöver både förmätning och 
eftermätning. En förmätning som ska beräkna vilken inverkan reklamkampanjen får på försäljningen 
och en eftermätning som ska visa resultaten för varje enskilt reklammedium.47 

 
3.5.1 Kommunikation och strategi i reklam 

I skapande av reklam är det viktigt för sändaren att ha struktur och ett tydligt mål att arbeta mot för 
att uppnå den önskade effekten. Sändaren, i vårt fall de valda organisationerna, måste lägga en grund 
för reklamskapandet. De två viktiga delarna är här ett tydligt formulerat syfte med kommunikationen 
och en utförlig beskrivning av målgruppen. I nästa fas, det vi kallar kommunikationsarbete i 
modellen nedan, utformas en kommunikationsstrategi med linjer kring reklamutformningen. Här 
görs också ett medieval. Resultatet av reklamkampanjen är den effekt man uppnår.  
 
 
 

Resultat

Kommunikationsarbete 

Utgångspunkt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Strukturering av reklamskapande.48 
 
I vårt forskningsarbete kommer vi att fokusera på det som i modellen kallas kommunikationsarbete. 
Vi kommer att studera kommunikationsstrategier och reklamutformning. Eftersom vi valt att 
begränsa oss till reklamfilmer som sänds på TV4 kommer vi inte att studera medievalen i de aktuella 
reklamfilmerna.  
 
                                                 
44 Kotler, 2003:4-5 
45 Kotler, 2003:6 
46 Kotler, 2003:25 
47 Kotler, 2003:6-7 
48 Dahlqvist & Linde, 2002:19 
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Utifrån syftet med kommunikationen och en noggrann beskrivning av målgruppen utformas en 
kommunikationsstrategi. Två centrala delar vid val av kommunikationsstrategi är målgruppens 
motivation och agerande. Motivationen kan sägas vara hög eller låg. Vad gäller agerande brukar man 
prata om IQ eller EQ där IQ står för de rationella argumenten och EQ för de emotionella.49 
Motivation och agerande kan beskrivas i ett koordinatsystem enligt följande: 
 
 MOTIVATION 
 

Hög  
 
 
 IQ EQ 

A
G

ER
A

N
D

E 

 
 
 Låg  
Figur 4. Målgruppens motivation och agerande i ett koordinatsystem.50 

 
Använder vi dessa fyra variabler kan vi grovt generalisera fyra typer av målgrupper: 

1. Hög motivation och ett rationellt (IQ) agerande vid kommunikationsögonblicket. 
2. Hög motivation och ett emotionellt (EQ) agerande vid kommunikationsögonblicket. 
3. Låg motivation och ett rationellt (IQ) agerande vid kommunikationsögonblicket. 
4. Låg motivation och ett emotionellt (EQ) agerande vid kommunikationsögonblicket. 

Vi kan också urskilja en femte grupp som kan vara aktuell: 
5. Ingen motivation (ingen eller mycket liten kunskap om objektet för kommunikationen) och 

antingen ett rationellt (IQ) eller ett emotionellt (EQ) agerande vid 
kommunikationsögonblicket.51 

 
Utifrån dessa fem typer av målgrupper har fem olika kommunikationsstrategier tagit form: 

1. Rationell strategi 
2. Känslomässig strategi 
3. Repetitiv strategi 
4. Social strategi 
5. Nollmotivationsstrategi 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Dahlqvist & Linde, 2002:32 
50 Dahlqvist & Linde, 2002:49 
51 Dahlqvist & Linde, 2002:52 
52 Dahlqvist & Linde, 2002:60 
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Figur 5. Fyra huvudpositioner för kommunikationsstrategier.53 

 
En rationell strategi är lämplig att använda om målgruppen är relativt högt motiverad och agerar 
rationellt i samband med kommunikationen. Denna strategi är vanlig vid reklam för ”sällanköps-
varor” och producentvaror samt vid kommunikation från demokratiska organisationer. Risken med 
strategin är att man överskattar målgruppens motivation och intresse för budskap och avsändare.54 
Den känslomässiga strategin väljer man när man har en högt motiverad målgrupp som drivs av 
emotionella argument. En risk med denna strategi är att resultatet kan uppfattas som flummigt eller 
manipulativt.55 Repetitiv strategi används fördelaktigt när målgruppen är lågt motiverad och beter sig 
rationellt vid kommunikationen. Strategin går ut på att upprepa och repetera sitt budskap i olika 
men enhetliga former.56 När målgruppen är lågt motiverad och emotionell i 
kommunikationsögonblicket är den sociala strategin lämplig att använda. Argumentationen i denna 
strategi går i princip ut på en enda sak – ”buy to join”. Det handlar om att genom att köpa 
produkten få vara med i ett tänkt socialt fack.57 Nollmotivationsstrategin, vilken inte finns med i den 
ovan illustrerade modellen, används av organisationer vid tillfällen då produkten inte finns i 
medvetandet hos målgruppen. Här handlar det om att bli uppmärksammad genom att skilja sig från 
andra och andras kommunikation.58  
 
3.5.2 Reklamens utformning 

När man valt en kommunikationsstrategi att arbeta med är det dags att utforma reklamenheterna. 
Givetvis måste dessa påverkas av den valda strategin. Liksom vi i föregående avsnitt beskrev målgrup-
pen i ett koordinatsystem med avseende på motivation och agerande kan vi grovt förenkla reklam-
utformning i ett koordinatsystem med argumentens svårighetsgrad och framställning som axlar.  
 
 
 
 
 
                                                 
53 Dahlqvist & Linde, 2002:50 
54 Dahlqvist & Linde, 2002:62 
55 Dahlqvist & Linde, 2002:63 
56 Dahlqvist & Linde, 2002:65 
57 Dahlqvist & Linde, 2002:68 
58 Dahlqvist & Linde, 2002 
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Figur 6. Argumentens svårighetsgrad och framställning i ett koordinatsystem.59 

 
Återigen styrs valet av målgruppen. Är målgruppen EQ-agerande är det en fördel att argumentera 
med bilder och musik, med fantasi, färg och drömmar. Vill man däremot attrahera en IQ-agerande 
målgrupp väljer man logik, siffror och text för att framföra sina argument. Svårighetsgraden på 
argumenten kan ha olika djup beroende på målgruppens motivation. Är målgruppen högt motiverad 
går det lättare att föra fram djupa argument i exempelvis invecklade diskussioner eller komplexa 
bildlösningar. Är målgruppen däremot lågt motiverad använder man enklare argument och tydliga 
bildformer. Utformningen av de strategier som redovisas i föregående avsnitt bör ha olika 
tyngdpunkt med avseende på argumentationens framställningssätt och svårighetsgrad.60 

 
De resonemang som här framförs ligger givetvis på ett väldigt övergripande plan. Det finns många 
bra exempel på reklam som använder bilder i en rationell strategi eller agerar både socialt och 
känslomässigt i text et cetera. Men om man generaliserar grovt syns ändå dessa tendenser. En del 
reklam har misslyckats, trots att man följt givna regler och riktlinjer noggrant. Det finns alltså många 
fler förklaringsvariabler till vad som gör reklam framgångsrik än dem vi redovisat. Ofta verkar de 
flesta människor ha en egen uppfattning om vad som är effektiv respektive ickeeffektiv reklam och 
därför är det omöjligt att måla upp reklamfältet i svart och vitt, det är för komplext. 
 
3.6 Reklamfilm 

Reklamfilm är en rörlig bildsekvens som producerats i syfte att skapa publicitet.61 Det finns nästan 
enbart fördelar med att använda en filmsekvens i marknadsföringssyfte jämfört med en 
stillbildsannons. Alla de signaler bilden sänder ut blir starkare och mer talande vid användandet av 
rörliga bilder.62 De dramaturgiska möjligheterna blir större med den rörliga bilden och det är lättare 
att bygga upp en levande historia.  
 
Både stora och små organisationer kan använda sig av reklamfilm som informationskanal och 
filmerna går att anpassa till olika typer av mottagare. Med stora nationella filmsatsningar kan man nå 
merparten av Sveriges befolkning. Man kan också välja att rikta eller koncentrerar budskapet till en 
mindre grupp genom att välja en viss TV-kanal eller sändningstid. På så sätt går reklamen att 
målgruppsanpassa.63 

 

                                                 
59 Dahlqvist & Linde, 2002:85 
60 Dahlqvist & Linde, 2002:84 
61 www.ne.se 
62 Dahlqvist & Linde, 2002 
63 Haglöf, 1994 

 19

http://www.ne.se/


Sedan slutet av 80-talet, när TV-reklamen kom till Sverige, har reklamfilmen skjutit i höjden och 
omsätter enorma summor pengar. TV-reklamen har blivit populär dels för att TV har förmågan att 
påverka och beröra människor. Men den har också unika uttrycksmöjligheter med kombination av 
ljud och bild. TV är också ett medium som når ut till många människor och har en oslagbar styrka 
att kommunicera ett budskap under en mycket begränsad tidsrymd.64 
 
TV är först och främst ett massmedium som sänder både på regional, nationell och globalnivå. 
Annonsörerna har fördelen att kunna anpassa och sända TV-reklam i anknytning till ett visst 
program som man tror attraherar en viss målgrupp och kan på så sätt målgruppsanpassa reklamen 
man sänder ut på ett unikt sätt. TV-reklam är förknippat med höga kostnader för annonsering men 
är i många fall ändå ett mycket kostnadseffektivt medium då man skapar effekt på en kort tid. Med 
kombinationen av rörliga bilder och ljud är det effektivt att beskriva en produkt och argumentera för 
dess användning.65 

                                                 
64 Haglöf, 1994:6-26 
65 Ibid. 
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4. PROBLEMATISERING 

I detta kapitel kommer vi att precisera vårt problemområde och det fenomen vi valt att undersöka. 
Vidare redogör vi för vårt syfte och motiverar detta. Kapitlet avslutas med en formulering av vår 
forskningsfråga, vilken varit utgångspunkt i själva undersökningen. 
 
4.1 Problemformulering 

Det problemområde vi undersöker omfattar TV-sänd reklamfilm. I detta breda område har vi 
intresserat oss för reklamfilmer från nonprofitorganisationer. Fenomenet vi vill undersöka är hur 
dessa filmer uppfattas jämfört med reklamfilm från kommersiella företag. Undersökningen består i 
att analysera reklamfilmer från nonprofitorganisationer samt från kommersiella företag. Målet med 
detta är att göra jämförande tolkningar mellan de båda organisationsgenrernas filmer för att kunna se 
likheter och skillnader i filmerna och dra förklarande slutsatser. Undersökningen, analyser och 
tolkningar, gör vi uteslutande i ett mottagarperspektiv. Detta motiveras i kapitel fem, "Material och 
Metod". Vi analyserar med grund i den teoretiska plattform vi ovan redovisat. Särskilt betydelsefulla 
har teorierna om reklamstrategier och reklamutformning varit. I nästa steg väljer vi att tolka de 
resultat vi hittat i analyserna och dra slutsatser. På så sätt blir studien teoriutvecklande. Vi hävdar inte 
att våra tolkningar kan lägga grunden till nya teorier men vi tror att våra resultat kan tillföra något till 
den diskussion som idag pågår rörande reklam från nonprofitorganisationer.  
 
Vi kommer att tolka filmernas innehåll och hur det framställs ur ett mottagarperspektiv. I en retorisk 
analys studerar vi dels hur sändarens "övertygningstal" är utformat och uppfattas, hur man väcker 
intresse, hur man skildrar sin berättelse, hur man framställer sitt förslag och så vidare. Vi lägger 
särskild vikt vid filmernas argumentation. Bildanalysen vi gör består dels av en saklig beskrivning och 
dels av tankeanknytningar som bilderna ger. Vår undersökning består i stora drag av att bryta ner 
filmerna i dessa mindre enheter och analysera dem för att sedan sammanföra resultaten och kunna 
dra slutsatser av eventuella genomgående mönster vi ser i våra tolkningar.   
 
4.2 Syfte 

Som ovan nämnts består fenomenet vi vill undersöka av hur reklamfilmer från nonprofit-
organisationer uppfattas jämfört med reklamfilmer från kommersiella företag. Vi vill identifiera vad i 
filmernas innehåll som är liknande alternativt skiljer sig åt mellan de olika organisationsgrenarna. 
Undersökningen har både en explorativ och en förklarande ansats då vi dels vill klargöra vad 
fenomenet egentligen är och dels diskutera möjliga orsaker och konsekvenser. Det yttersta syftet är att 
genom kvalitativa tolkningar dra slutsatser om likheter och skillnader i hur mottagaren uppfattar 
respektive organisationsgrens reklamfilmer. Resultatet från denna studie kan ses som intressant för 
TV-tittare, det vill säga de flesta svenskar, då det faktiskt är just de som utsätts för dessa 
”övertygningstal”. Ur ett organisationsperspektiv kan denna undersökning vara intressant då den ger 
ett mottagarperspektiv på hur reklamfilmerna uppfattas. Vi kopplar också studien till MKV-området 
(media och kommunikationsvetenskap) genom kommunikations- och marknadsföringsaspekten. 
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4.3 Forskningsfråga 

Vår huvudfrågeställning lyder: 
 

I en jämförelse mellan de valda reklamfilmerna från nonprofitorganisationer respektive 
kommersiella företag – vad i filmernas innehåll är liknande alternativt skiljer sig åt mellan 
organisationsgrenarna? 
 
För att kunna besvara denna forskningsfråga bryter vi ner den i ett par mindre delar. 

• Vilka retoriska verktyg används i filmerna och hur används dessa? 
• Hur låter man bilderna fungera och samverka med texten för att förstärka budskapet?  

 
Med hjälp av insamlad data i form av analyser av reklamfilmerna vill vi identifiera och förklara detta 
förhållande av likheter och skillnader. 
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5. MATERIAL OCH METOD 

Detta kapitel är en redovisning och motivering av det material och den metod vi valt att använda i 
undersökningen. För att eftersträva objektivitet har vi valt att också kommentera vilka problem och 
konsekvenser våra val kan medföra. Sist i kapitlet redogör vi för undersökningens trovärdighet och 
tillförlitlighet. 
 
5.1 Val av material 

I tidigare kapitel har nämnts att marknadsföring är ett område med brett innehåll. En liten del av 
marknadsföringsområdet består av annonser och reklam. Denna del står i fokus för vår studie. Vi har 
alltså valt bort alla övriga delar av marknadsföring för att göra en undersökning av reklamkampanjer. 
Vi valde vidare att begränsa oss till TV-sända reklamfilmer. Även detta är ett brett område och för att 
göra ytterligare begränsningar valde vi reklamfilmer som sänts på den svenska TV-kanalen TV4, 
nationellt under år 2007. I vårt val av material var det av betydelse att hitta filmer med så likvärdiga 
yttre omständigheter som möjligt. Eftersom vår undersökning är en jämförelse mellan olika filmer är 
det viktigt att kunna utesluta att vissa yttre omständigheter, såsom TV-kanal, aktualitet och kulturell 
kontext, påverkar resultaten. TV4 är en kostnadsfri, markbunden TV-kanal som når majoriteten av 
den svenska befolkningen och är därför en lämplig kanal för vårt val av filmer. Eftersom vi ville att 
reklamfilmerna skulle vara aktuella och komma från samma tidsepok valde vi att begränsa oss till 
reklamfilmer som sänts under år 2007. I ytterligare en begränsning bestämde vi att filmerna i vår 
studie skulle använda svenskt språk och ha en tydlig svensk organisation bakom sig. Det behövde inte 
nödvändigtvis röra sig om ursprungligen svenska organisationer, men det var viktigt för de 
jämförande tolkningarna att filmerna är gjorda i samma kulturella kontext.  
 
I vårt val av reklamfilmer har vi utgått från filmer som redan funnits i vårt medvetande. Vi har alltså 
inte tittat på filmer som varit helt nya för oss. Vi har inte haft ambitionen att studera samtliga 
reklamfilmer som sänts på TV4 under år 2007 för att göra ett urval ur den totala populationen. 
Därmed har vi gjort ett strategiskt urval och valt filmer som vi själva funnit passande för vår 
undersökning. Ett strategiskt urval innebär att man själv väljer ut undersökningsobjekt med praktiska 
skäl i åtanke.66  Vårt urval är alltså inte slumpmässigt. En konsekvens av detta blir att vi inte kan dra 
slutsatser som är generella för hela populationen. Vi har i vår undersökning valt att inkludera fyra 
olika reklamfilmer, två från kommersiella organisationer och två från organisationer med 
nonprofitprofil. Vi har också valt våra reklamfilmer med tanke på de ovan redovisade teorierna kring 
kommunikationsstrategier och framställning av reklam. Två filmer innehåller övervägande talad 
information. Två filmer använder främst bilder och musik.   
 
5.1.1 Saab Automobil AB  

Saab automobil använder reklamfilm för sin nya miljöbil som skiljer sig något från mängden av bilreklam. 
Den bygger på ljud och bild, inte så mycket på uttalade argument för produkten. Reklamfilmen från Saab 
Automobil är den film vi valt från den kommersiella sektorn som främst använder bilder och musik. Denna 
reklamfilm kommer vi i första hand att använda för analys och jämförelse med Rädda Barnens reklamfilm, 
som också använder framför allt bilder och musik.    
 
 

                                                 
66 Esaiasson m.fl., 2007:178 
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5.1.2 Rädda Barnen 

Rädda Barnen använder en stark, fotografisk bild i sin reklamfilm. Rädda Barnen är en organisation som 
representerar nonprofitgenren i vår undersökning. Denna film kommer vi främst att jämföra med 
reklamfilmen från Saab automobil i vår analys och tolkning. 
 
5.1.3 Skånemejerier - ProViva 

Skånemejerier väljer att marknadsföra ProViva med en reklamfilm som övertygar genom talad 
information. Vi kommer i vår analys främst att jämföra ProVivas reklamfilm med Hjärt-Lungfondens 
film där man också använder sig av uttalade argument i övertalningsprocessen.  
 
5.1.4 Hjärt-Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden är en nonprofitorganisation som använder reklamfilm med siffror och sakliga, 
uttalade argument till varför man ska agera på ett visst sätt. Man använder en känd och 
förtroendeingivande person som talesman – Björn Hellberg. Vi kommer i vår analys främst jämföra 
Hjärt-Lungfondens reklamfilm med Skånemejeriers reklamfilm för drycken ProViva.  
 
5.1.5 Problem och konsekvenser 

Vi har i vår undersökning valt att göra ett strategiskt urval för att hitta reklamfilmer till vår analys. 
Anledningen till detta är helt och hållet praktiska skäl. Vi har valt filmer som vi själva tycker har en relativt 
hög kvalité och som vi har uppmärksammat. Detta urval har resulterat i att vi inte gett rättvisa åt samtliga 
enheter i den totala populationen vilket gör att vi inte kan dra allmänna slutsatser utifrån resultaten. Vi ser 
vikten av en samstämmighet i kodningen och kategoriseringen av filmerna. Men eftersom vi har för avsikt att 
göra en kvalitativ studie och själva tolka innehållet i filmerna avstår vi från kravet på absolut reliabilitet i våra 
slutsatser. 
 
Ett problem vi haft har varit att hitta de reklamfilmer vi har velat analysera. Filmerna har varit svåra att få 
fram i digital form. Vissa organisationer bakom reklamfilmerna har varit mer samarbetsvilliga än andra vad 
gäller att förse oss med filmer till undersökningen. Bildkvalitén på filmerna har varierat. Vi anser dock inte 
att detta har någon betydelse för resultatet då det är innehållet i filmerna som är föremål för vår analys. Vårt 
syfte har inte varit att undersöka filmernas yttre omständigheter.   
 
5.2 Val av metod 

Undersökningen utförs genom två kvalitativa analyser - en retorisk analys och en bildanalys. Syftet är 
att identifiera och jämföra djupare betydelser av det visade innehållet och därför är en kvalitativ 
ansats lämplig. Vi har valt att uteslutande analysera det valda materialet ur ett mottagarperspektiv. 
Det betyder att vi inte har inkluderat någon information från sändaren angående dennes kunskaper, 
avsikter eller strategier. Sakuppgifter som sändarna hade kunnat tillföra till vår undersökning är redan 
befintlig information och för oss därför mindre intressant att studera. Något som skulle kunna vara 
intressant är att jämföra våra resultat och slutsatser med sändarnas avsikter och strategier för att 
avgöra hur väl sändaren lyckas med att framföra sitt budskap till mottagaren. Men detta är inte 
avsikten med vår uppsats.  
 
Vid studier av denna typ finns två termer som spelar en central roll: att analysera och att tolka. Ordet 
analys betyder att dela itu, ta isär och att skärskåda. Det innebär att man studerar delarna som 
analysobjektet är uppbyggt av. Tolkning betyder att man organiserar något, sätter ihop och gör något 
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meningsfullt av lösa delar.67 Det är till den nivån vi vill lyfta våra resultat för att kunna jämföra de 
olika filmernas djupare betydelser med varandra.  
 
Vid analyser av reklamfilmer används ofta retorik- och bildanalyser. Den tidigare forskning vi 
presenterade i kapitel två är exempel på detta. En annan analysmetod som också ofta används på 
bilder är så kallad semiotisk analys. Bland annat i studien av Östbye, Knapskog, Helland och Larsen, 
vilken redovisas i kapitel 2, används en semiotisk analys. En sådan fokuserar på och analyserar de 
tecken och symboler som förekommer i en bild, stillbild eller rörlig. När vi genomfört den retoriska 
analysen och bildanalysen såg vi att vi samlat ihop tillräckligt med data för att kunna göra en 
intressant tolkning. Då vi inte såg vad en semiotisk analys skulle kunna tillföra våra resultat valde vi 
att inte göra en sådan.  
 
5.2.1 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen har sina rötter inom hermeneutiken.68 Med den kvalitativa metoden är det 
inte antalet som är det viktiga utan istället tittar man närmare på vad olika saker har för betydelser 
och vad de står för.69 Man undersöker olika egenskaper som man sedan väljer att klassificera med 
hjälp av icke numeriska egenskaper. Vad man är intresserad av i kvalitativa undersökningar kan inte 
fastställas med data om exempelvis längd eller vikt. Istället beskrivs egenskaper genom tolkning.70 
Frågor som ”hur” och ”varför” efterfrågar det kvalitativa medan ”hur många” och ”hur mycket” söker 
kvantitativ data, motsatsen till kvalitativ. 
 
5.2.2 Retorisk analys 

Retorik är en lära som växte fram i Grekland och Rom för mer än 2000 år sedan. Det är läran om 
hur man kan övertyga människor med hjälp av muntlig talekonst.71 Ett uttrycksfullt språk kan vara 
mycket övertygande men utöver de talade orden och bilderna finns viktiga faktorer som kan verka till 
fördel för budskapet. Det finns tre begrepp inom retoriken som talaren eller sändaren av 
kommunikation bör ta hänsyn till. Ethos syftar på talarens trovärdighet och kompetens. Det handlar 
om att skapa en image eller ett anseende och visa vad talaren står för i publikens ögon. Faktorer som 
utseende, kläder, yrke, ställning och utbildning kan ha betydelse för en talares ethos.72 Begreppet logos 
betyder argument eller tanke. Att använda logos innebär att vädja till människors förnuft och 
omdöme. Logosargument innehåller information och upplysningar och lämnar det till mottagaren att 
se och bedöma själv.73 Det tredje begreppet är pathos, vilket handlar om att väcka känslor av olika 
slag. Det kan handla om fruktan, upprördhet, längtan, komik, hopp eller medlidande, för att nämna 
några exempel.74 

 
Då sändaren har ett förslag eller en tes som denne ska förmedla har retoriken utformat en 
”dispositionsmall”, ett sätt att ställa upp ett övertygande tal. Varje steg ska leda mottagaren till en viss 
övertygelse. Dispositionen går ut på att: 

1. Väcka uppmärksamhet och intresse 

                                                 
67 Carlsson & Koppfeldt, 2001:16 
68 Hermeneutik är läran om tolkning 
69 Östbye, Knapskog, 2004: 64 
70 Hartman, 2004: 219 
71 Carlsson & Koppfeldt, 2001:61 
72 Carlsson & Koppfeldt, 2001:67-68 
73 Carlsson & Koppfeldt, 2001:72 
74 Carlsson & Koppfeldt, 2001:73 
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2. Skapa förtroende, ge en bakgrund till förslaget 
3. Lägga fram ett förslag/erbjudande; en tes 
4. Argumentera för förslaget med max tre huvudargument, samt bevisa och bemöta kritik 
5. Knyta ihop och sammanfatta, ofta med en sista känslomässig vädjan eller ”slutknorr”75 

 
I en reklamfilm är det givetvis svårt att ställa upp dispositionen enligt ovan, kanske främst på grund 
av tidsbegränsningen. En av utmaningarna i reklamfilm är att fånga mottagarens uppmärksamhet och 
leverera sitt budskap så snabbt som möjligt, innan mottagaren tappar intresset. Det kan då vara 
direkt olämpligt att genomföra de fem stegen ovan i den ordning de står. I reklamfilmen ser vi att 
man istället försöker sammanföra de olika stegen, exempelvis genom att väcka uppmärksamhet med 
en bild samtidigt som man i tal argumenterar för ett förslag. Vi ser inte heller att man nödvändigtvis 
använder samtliga fem steg i en reklamfilm. 
 
Carlsson & Koppfeldt föreslår en lathund för retorisk analys vilken vi använder delar av i vår 
undersökning.76 Vi har i tidigare kapitel begränsat vårt undersökningsområde vilket innebär att vi 
utesluter Carlsson & Koppfeldts analyssteg som berör medium, genre och målgrupp. Lathunden 
finns i bilaga 1. 
 
5.2.3 Bildanalys 

Bildens uppgift i reklam är att skapa positiva associationer till produkter eller varumärken. Tanken är 
att bilden ska samverka med texten och förstärka det budskap som finns i reklamfilmen.77 
 
Ofta sker en bildanalys i tre steg: 

1. Att betrakta bilden, man ”tar emot” den 
2. Att beskriva bilden kortfattat 
3. Att tolka och diskutera bilden78 

 
Efter att ha betraktat bilden och ”tagit emot” den börjar man i regel med en enkel bildbeskrivning, 
utan att tolka eller värdera. I nästa steg går man under ytan på bilden och diskuterar vilken betydelse 
de olika delarna i bilden kan ha. Med den förförståelse varje individ innehar står det klart att vi kan se 
vad bilden innehåller men vi uppfattar också andra saker. De saker som vi uppfattar, men som i själva 
verket inte finns på bilden, kallas konnotationer. Konnotationer är våra associationer och de kan 
definieras som bibetydelser eller vad en bild anspelar på, vad den får oss att tänka på. När vi betraktar 
en bild läser vi in detta innehåll genom våra egna tolkningar. Ofta delar vi, som finns inom samma 
generation eller kulturella kontext, erfarenheter med varandra vilket innebär att man inte är ensam 
om att uppfatta och tolka bilder som man gör. En bättre definition av konnotation kan då vara 
kollektiv eller kulturell association.79 

 
I bilder finns givetvis mer än konnotationer att analysera och tolka. Man kan exempelvis diskutera 
hur någonting avbildas - bildvinklar, skärpa eller oskärpa, bildbeskärningar, färgsättning, perspektiv 
och gestalter i form av till exempel symmetriska figurer.80 Det finns även bildtecken i form av 

                                                 
75 Carlsson & Koppfeldt, 2001 
76 Carlsson & Koppfeldt, 2001:98-100 
77 Carlsson & Koppfeldt, 2001:83 
78 Carlsson & Koppfeldt, 2001:22 
79 Carlsson & Koppfeldt, 2001:23-24 
80 Carlsson & Koppfeldt, 2001:24-25 
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riktningar, ljus, persontyper och klädval (om bilden innehåller personer). Man kan också diskutera 
bildens bakgrund – vilket syfte bilden har, samt bildens genre – om den förekommer i ett 
nyhetssammanhang, i reklam, action, sport eller musikvideo, för att nämna några exempel.81 Då vi 
valt att fokusera på innehållet i reklamfilmerna kommer vi inte att diskutera filmernas genre. 
 
Även här föreslår Carlsson & Koppfeldt en lathund som kan användas till bildanalys, vilken vi 
använder delar av i vårt analysarbete.82 Analysmodellen är konstruerad för stillbilder men vi anser att 
den även kan användas till rörlig bild då kategorierna återfinns i reklamfilmerna. Denna lathund 
finns i bilaga 2.  
 
5.2.4 Problem och konsekvenser 

Det stora problemet vid den här typen av analys och tolkning är att det är vår egen kulturella och 
kontextuella erfarenhet och förförståelse som till stor del påverkar resultaten. Hur vi själva uppfattar 
och upplever de objekt vi studerar avgör hur den djupare analysen, och i nästa steg tolkningen, 
kommer att se ut. Detta, tillsammans med det strategiska urval vi gör av undersökningsmaterial, 
innebär att våra slutsatser inte går att generalisera på reklamfilm i stort. Vi kan enbart pröva befintliga 
teorier på det material vi valt och i dessa filmer söka en djupare förståelse, vilken vi jämför filmerna 
emellan.  
 
En konsekvens blir att vi själva avgör hur djupt analysen ska gå, hur detaljerat vi ska studera 
materialet. På så sätt kan det för läsaren upplevas som om vi analyserat för ytligt, för djupt, med fel 
vinkling et cetera. För att vara tydliga har vi försökt tala om vilka begränsningar vi gör och motiverat 
detta. Ett annat problem med tolkning är den kulturella aspekten. Vilka konnotationer en bild kan 
ge eller vilka argument som stärker en talares ethos, för att nämna ett par exempel, kan se helt olika 
ut i olika kulturella och sociala sammanhang. Vi måste därför även begränsa oss till vår egen 
sociokulturella kontext i analysen och tolkningen. 
 
5.3 Undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet 

Det är viktigt för studiens resultat att undersökningen genomförts på ett trovärdigt och tillförlitligt 
sätt. Vi har ansträngt oss för att definiera ett precist syfte med undersökningen och hålla oss till den 
forskningsfråga vi formulerat i insamlandet och tolkningen av data för att studien verkligen ska 
behandla det vi påstår oss undersöka. För att öka tillförlitligheten i insamlingen av analysdata har vi 
arbetat igenom analyserna två gånger. Vi har iakttagit andra forskares tillvägagångssätt i analyser av 
bilder och reklamfilm, vilket bland annat har hjälpt oss att välja en lämplig metod för 
undersökningen. Den teoretiska grunden från kapitel 3 har också varit central då vi utforskat 
området. Detta är faktorer som ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i resultaten. 
 
 
 
 

 

                                                 
81 Carlsson & Koppfeldt, 2001:29-30 
82 Carlsson & Koppfeldt, 2001:57-58 
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6. RESULTATREDOVISNING 

Detta kapitel är en redovisning av de analyser vi gjort av de valda reklamfilmerna. Vi benämner här 
ibland, liksom i nästa kapitel, filmerna med deras namn istället för organisationens eller produktens 
namn. Analyserna är redovisade film för film. Först analyseras Rädda Barnens film, Skolsalen. Sedan 
följer Saabs film, Release Me. Efter det kommer Hjärt-Lungfondens reklamfilm med Björn Hellberg 
och sist redovisas analysen av ProVivas film, Klassrummet. Varje analys inleds med en beskrivning av 
filmen. Efter det följer en retorisk analys vilken börjar med en redogörelse för dispositionen. Den 
retoriska analysen fortsätter med argumentationen. Bildanalysen följer sedan, först med en mer 
utförlig bildbeskrivning och vidare med en redogörelse för de konnotationer bilderna väcker. 
Samspelet mellan bild och text i reklamfilmerna gör att bildanalysen och den retoriska analysen går in 
i varandra och kan ibland vara svåra att skilja åt. Sist har vi för varje film skrivit några egna 
kommentarer som vi vill uttrycka. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
resultaten vi kommit fram till. 

 
6.1 Skolsalen 

Avsändare: Rädda Barnen. Skolsalen är en minut lång. Filmen bygger på en stillbild som zoomas ut 
och visas ur olika vinklar. Bilden tonas emellanåt ut i svart för att sedan tonas in ur en annan vinkel. 
Från början är det mycket svårt att förstå vad bilden föreställer, men när kameran har zoomat ut 
tillräckligt ser man att bilden återger en skolsal, stökig och i dåligt skick. Griffeltavlan och väggen 
runtomkring är fulla av skotthål. I slutet av bildsekvensen dyker Rädda Barnens logotyp upp nere i 
högra hörnet. Bilden övergår sedan i rött. Texten ” Förändra utsikten för miljontals barn.” syns. 
Denna försvinner och en ny text kommer upp: ”Sms:a BARN till 72900 och bidra med 50 kronor” 
”Ordinarie sms-taxa tillkommer”. Hela tiden ligger logotypen kvar. 
 
6.1.1 Retorisk analys - disposition  

Skolsalen väcker vår uppmärksamhet genom att bygga upp mystik och spänning i samspel mellan ljud 
och bild. Det tar lång tid innan man ser vad bilden föreställer, vilket väcker nyfikenhet. Själva bilden 
väcker uppmärksamhet genom sitt starka emotionella innehåll. Platsen är ett klassrum, något som alla 
kan relatera till och som troligtvis alla associerar med barn. Denna plats, känd för alla, har blivit 
sönderskjuten. Det väcker uppmärksamhet. Det första som visas är ett kulhål. Kulhålet kan 
representera krig och våld. Bilden visar för mottagaren att det finns skolor, och därmed skolbarn, som 
drabbas av krig och våld. Det första förslaget, vilket uppfattas som huvudbudskapet i filmen, är 
”Förändra utsikten för miljontals barn”. Även ett andra förslag ges - " Sms:a BARN till 72900 och 
bidra med 50 kronor", vilket egentligen är det sakliga förslaget. Men detta uppfattas inte som det 
viktigaste budskapet i filmen då det visas sekundärt. Det viktigaste argumentet man använder är ett 
bildbevis som illustrerar den situation man vill uppmärksamma. Det är ett emotionellt argument som 
vädjar till mottagarens ansvarskänsla. Bilden förstärks av Rädda Barnens logotyp som i slutet av 
sekvensen träder fram nere i högra hörnet. Denna förstärker trovärdigheten i bilden. Filmen knyts 
ihop och avslutas med de båda förslagen. 
 
6.1.2 Retorisk analys - argumentation 

Med ethosargument vill sändaren skapa förtroende och vi-känsla. Rädda Barnen är en väl etablerad 
organisation och har lång erfarenhet på sitt område. Organisationen visar goda avsikter och ett stort 
ansvarstagande vad gäller barn i kritiska situationer. Rädda Barnen strävar i första hand efter 
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mänskliga rättigheter. Dessa faktorer ger Rädda Barnen goda ethosargument i sitt varumärke. 
Förtroende skapas i bilden då den är mycket verklighetstrogen. Vi vet inte om den är iscensatt eller 
verklig. Att man använder en lokal och objekt som tittaren kan relatera till är ett sätt att skapa vi-
känsla. Vi-känsla skapar man också genom att anspela på gemensamma värderingar; barn ska vara 
trygga, inte minst i skolan.  
 
Logosargumenten vädjar till mottagarens förnuft och är ett sätt att låta mottagaren själv dra slutsatser. 
I filmen används inga tydliga logosargument, då dessa i regel består av olika sorts fakta. Rent logiskt 
kan man förstå att situationen som illustreras är ohållbar och måste förändras. Men det är inte i första 
hand det logiska förnuftet som tilltalas av filmen utan det känslomässiga. Det som ändå kan uttydas 
är argumenten om nytta för någon annan. Man argumenterar genom bilden för behovet och låter på 
så sätt mottagaren delvis själv dra slutsatser om hur behovet måste mötas. Detta illustreras så tydligt 
att mottagaren förstår uppmaningen redan innan den kommer i text.  
 
De känslor man i filmen vill framkalla är det som kallas pathosargument. Denna typ av argument är 
de mest framträdande i Skolsalen då filmen väcker starka känslor. Vi nämner skräck, medkänsla, 
vrede, frustration, sorg och hjälplöshet som några exempel. Man illustrerar en hotbild om krig. Det 
handlar om barn och det handlar om en skola. Detta, som ligger oss nära och vi lätt relaterar till, 
placeras in i en krigskontext. Mottagaren erbjuds en betydande roll eller uppgift; Du kan hjälpa!  
 
6.1.3 Bildanalys 

Skolsalen visar ett klassrum som är mycket slitet och föråldrat, omodernt och spartanskt. Det är 
smutsigt och vi ser klotter. Möblerna är omkullvälta och trasiga. Allting är väldigt dammigt och 
övergivet. På griffeltavlan kan man ana att det pågått en mattelektion – där finns matematiska tal och 
geometriska former. I några av skotthålen sitter kulor kvar. Allting illustreras som mörkt, grått och 
dystert. Färgsättningen är också dyster. Inga klara färger och skarpa färgkontraster. Allting syns i 
samma bleka ljus. När bilden övergår i rött dyker texten upp. I den första uppmaningen används ett 
vitt typsnitt där bokstäverna ser ut att vara skrivna av ett barn. I nästa uppmaning används ett mer 
neutralt typsnitt, även det i vitt. 
 
Skotthålen associeras till krig, som man exempelvis kan se på TV-nyheterna. I nästa ögonblick 
placeras kriget inne i ett klassrum, något som alla kan relatera till och associerar med små barn. I en 
skola ska barn vara trygga. Där ska de få kunskap om livet och verkligheten. Utbildning är en 
mänsklig rättighet. Skottlossning i ett klassrum är en kränkning av barns rättigheter. Detta är 
gemensamma kulturella värderingar. Vi förstår ganska snabbt att klassrummet inte är svenskt. Det 
enkla och spartanska klassrummet förknippas med något fattigt land. På grund av mediers 
rapportering från länder som dessa visar bilden relativt tydligt vad filmen vill förmedla.  
6.1.4 Övriga noteringar 

”Förändra utsikten för miljontals barn” är huvudtexten i denna reklamfilm. Uttrycket ”Förändra 
utsikten” är dubbelbottnat. Det kan syfta på den fysiska verkligheten som barnen i fråga ser. Men det 
kan också syfta på barnens framtidsutsikter. Att nämna ”miljontals barn” kan vara både positivt och 
negativt. På ett sätt har det blivit lite slentrian, miljontals är ingen stor siffra längre. Samtidigt ger 
”miljontals barn” större tyngd än bara ”barn”. Ordet ”förändra” ger ändå en positiv glimt i filmen, 
det fungerar som ljuset i slutet av tunneln. Det uppmuntrar till att mottagaren själv kan agera och 
vara en del av en ljusare framtid. Den här texten är viktig för filmen. Utan den hade man bara matats 
med en hemsk krigsscen. Då finns risk att mottagaren tar avstånd och stänger av sina känslor. Texten 
visar det livsviktiga hoppet som ändå finns.  
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Det sista budskapet ”Sms:a BARN till 72900 och bidra med 50 kronor” är lätt att förbise. Det 
försvinner bakom allt det andra. Huvudsyftet är till synes att uppmärksamma människor på våldet 
som drabbar miljontals barn. Det går också att uppfatta ett varumärkesstärkande syfte. Ingen av oss 
hade uppmärksammat den sista texten innan vi påbörjade vår analys.  
 
6.2 Release Me 

Avsändare: Saab Automobil Sverige. Längden på filmen är ca 40 sekunder. Release Me består av sju 
bildsekvenser. I den första har några blommor växt upp och slagit ut intill en stor väg. Den andra 
visar en fjäril som är instängd i ett rum och försöker komma ut genom glasrutan. I den tredje 
sekvensen simmar en späckhuggare i en cementbassäng, bassängen är omringad av åskådarplatser. I 
den fjärde växer ett litet träd, omringat av en metallställning, på en stenbeläggning i stadsmiljö. Den 
femte bildsekvensen visar en fastkedjad hund som försöker komma loss. Den sjätte visar en 
fördämning där en stor damm hindras av en enorm betongvägg. Här dyker den första texten upp: 
”Släpp loss naturens krafter.”. I den sista bildsekvensen visas en silverfärgad bil tillsammans med 
texten ”Saab 9-3 BioPower” ”www.saabsverige.com”. Bilen kör ut ur en tunnel och fortsätter längs 
vägen i bergsmiljö. Filmen avslutas med en svart bakgrund där Saabs logotype och slogan ”move your 
mind” visas. Till hela filmen spelas ”Release Me” med texten: I am the growing force without emotion, 
a glass of water longing for the ocean. I am the fire burning desperately but you’re controlling me – release 
me, release me. 
 
6.2.1 Retorisk analys - disposition  

Reklamfilmen skiljer sig från annan bilreklam då själva objektet för reklamen, bilen, bara visas upp 
kort i slutet. Bilderna som visas är ganska långsamma och ger ett lugnt intryck vid en första anblick. 
Det byggs upp en förväntan på vad som ska komma. På så sätt väcker man intresset hos mottagaren. 
Musiken (Release Me) väcker uppmärksamhet då den är både lite sorglig och kraftfull. När man 
studerar filmen lite djupare och lyssnar på texten (förutsatt att man förstår engelska) ser man hur bild 
och text hänger ihop och förmedlar samma budskap. Detta väcker ett intresse. Filmen väcker också 
uppmärksamhet genom att visa bilder som är naturliga men ändå onaturliga. Det är bilder från 
någorlunda vanliga situationer men de speglar ändå att någonting inte är som det borde vara. I första 
hand förmedlas inte fakta eller kunskap i Release Me. Filmens består istället av känsloförmedlande 
bilder och musik. Det är tack vare texten i bakgrundsmusiken man kan förstå vad bilderna handlar 
om – naturens krafter som vill befrias. Det enda förslaget som ges är ”Släpp loss naturens krafter.”. 
Uppmaningen handlar i första hand om känslan att köra en Saab. Indirekt handlar det givetvis även 
om att man ska köpa bilen. Det starkaste argument vi ser är en upplevelse, att bli ett med natur-
kraften och få släppa den lös genom att trycka på gaspedalen. I filmens avslutning presenterar man 
produkten och logotypen samt frasen ”move your mind”.  
 
6.2.2 Retorisk analys - argumentation 

En metod Saab använder för att skapa ethos är att låta filmen ha koppling till natur och miljö, vilket 
visar ansvarstänkande och inger förtroende för Saab som organisation. Man lyckas också skapa viss vi-
känsla genom att uttrycka allmänna ”svenskkulturella” värderingar – en späckhuggare bör få simma i 
havet, en hund bör inte tvingas stå fastkedjad utomhus i mörkret och så vidare. Saab hänvisar på så 
sätt indirekt till något man skulle kunna kalla naturlagar.  
 
I Release Me används inte några tydliga logos-argument. Syftet är inte att ge sakupplysningar eller få 
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mottagaren att dra slutsatser. Argumentet är istället upplevelsebaserat. Det nyttoargument man skulle 
kunna se är möjligheten att få köra en kraftfull bil som är miljövänlig, men detta framkommer inte 
helt tydligt, det får mottagaren själv konstatera.  
 
De starka argumenten i filmen är pathosargument. På grund av att reklamfilmen kan ge så olika 
associationer för olika människor är det svårt att säga vilken känsla som frambringas. Mottagaren kan 
ana en hotbild om orättvisor medan texten i bakgrundsmusiken vädjar om en lösning. Sändaren 
förmedlar också en musik- och skönhetsupplevelse.  
 

6.2.3 Bildanalys 

I Release Me är varje bildsekvens en berättelse. Blomman har brutit fram där det till synes inte finns 
något annat liv. Fjärilen har fångats i det mörka rummet och längtar ut i solljuset. Späckhuggaren 
lever i en för en späckhuggare helt onaturlig miljö och skulle i våra ögon få ett mycket bättre liv i 
frihet. Trädet är instängt i metallställningen och dess tillväxt kommer att ske i denna. Det växer 
dessutom på en plats där antalet träd inte ökar av sig själv. Hunden ser ut att befinna sig i en kall och 
obehaglig miljö då den står kedjad utomhus. I bakgrunden syns ett hus där det lyser från fönstret. 
Dammen som visas i nästa bildsekvens är ett verk av människor. Människor har byggt cementväggen 
för att kunna kontrollera den enorma kraft som finns i vattnet. Längst ner på väggen finns ett litet 
utlopp för vattnet och där är trycket i vattenstrålen högt. Det talar om vilka väldiga krafter som hålls 
under kontroll. Bilen som visas i den sista bildsekvensen befinner sig först i en tunnel. I nästa 
ögonblick kommer bilen ut ur tunneln och möter ljuset. 
 
I samtliga bildsekvenser rör sig kameran långsamt. I flera av sekvenserna används ett varmt ljus och 
det, tillsammans med vissa av miljöerna, skapar en skönhetsupplevelse. Ljus och färgsättning 
påminner oss snarare om en spelfilm än en informations- eller nyhetsfilm. Ljuset har en viktig del i 
flera av bildsekvenserna. Blomman, fjärilen, späckhuggaren och hunden verkar allihop befinna sig i 
ett mörker och strävar mot ljuset. Föremålen och kontexterna i filmen är helt olika men knyts ändå 
ihop av den gemensamma betydelsen – att släppa loss naturens krafter. Texten som visas i filmen 
framträder i ett vitt, neutralt typsnitt. Eftersom texten – ”Släpp loss naturens krafter” – sammanfattar 
allt som bilderna visar har man lyckats få text och bild att samspela på ett mycket skickligt sätt. Det 
är inte bilderna som förstärker texten. Det är bilderna som berättar historien, texten sammanfattar 
huvudbudskapet. 
 
Då bilderna är allmänna och plockade ur vardagssituationer sker associationer på en personlig nivå. 
Därför är det svårt att säga något om allmänna eller gemensamma associationer. Generellt för alla 
bilder är ändå att objekten, något från naturriket (blomma, späckhuggare et cetera), befinner sig i en 
onaturlig miljö eller situation och hör egentligen hemma någon annanstans. Detta förtydligas både i 
texten på bakgrundsmusiken, Release Me, och i den skrivna texten, ”Släpp loss naturens krafter”. Ett 
par av de ”figurer” som finns i filmen kan sägas ligga nära många svenskars hjärta. Hunden är älskad 
och respekterad av de flesta svenskar. Späckhuggaren skulle kunna associeras till familjefilmerna om 
”Willy”, där en späckhuggare hålls fången i en bassäng på ett zoo men släpps fri i havet. Det kan 
därför vara fördelaktigt för Saab att använda just dessa djur, som är symboler för frihet. 
 
En detalj vi lagt märke till är den vattenstråle som visas vid fördämningen i bildsekvens sex. Den visas 
bland annat rakt uppifrån och ser då ut som en turbostråle vilken kan associeras till kraften i bilens 
motor.  
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6.2.4 Övriga noteringar 

Den här reklamfilmen bygger på kombinationen av ljud och bild och vill skapa en upplevelse hos 
mottagaren. Filmen byggs upp steg för steg och accelererar i kraft, både ljud- och bildmässigt. 
Känslan vi får är att bilen vädjar till oss att vi ska köra den och släppa loss de krafter den besitter.  
 
Figurerna illustrerar några av naturens invånare och deras beteende i en av människan kontrollerad 
miljö. ”Släpp loss naturens krafter” är kärnan i filmen. ”Släpp loss” visar att jag som mottagare har 
makten över den kraft som finns i bilen. ”Naturens krafter” är ett starkt uttryck, det anspelar på 
något stort och okontrollerbart som är redo att explodera. Saab erbjuder mottagaren kontrollen över 
det okontrollerbara.  
 
6.3 Hjärt-Lungfonden – Björn Hellberg 

Avsändare: Hjärt-Lungfonden. Filmen är ca 15 sekunder lång. Björn Hellberg visas, till att börja med 
syns bara ansiktet i närbild. Senare syns han i porträttformat. En namnskylt finns med i början av 
filmen. Björn är prydligt klädd i kostym och slips. Han tittar rakt in i kameran och säger: ”Varje 
kvart drabbas någon. Varje timme dör någon i hjärtattack. Forskarna säger att dom kan besegra 
hjärtsjukdomarna. Dom behöver bara mera tid och pengar.” När han uttalar den sista meningen 
förstärker han det talade budskapet med en bestämd handgest. Under hela uttalandet ligger en röd 
remsa i nedre delen av bilden där ordet ”Ring” följt av ett telefonnummer visas. Hjärt-Lungfondens 
symbol (hjärtat) visas också hela tiden uppe i högra hörnet. Efter uttalandet går bilden över i en röd 
bakgrund och hela logotypen i vitt samt ett postgironummer i svart dyker upp. Hjärtat i logotypen 
pulserar ett par gånger. Fortfarande ligger telefonnumret kvar. Under hela inslaget hörs svag 
bakgrundsmusik, en mjuk syntmatta, som ökar lite i styrka vid den sista bilden.  
 
6.3.1 Retorisk analys - disposition  

I denna film väcker man uppmärksamhet och intresse genom att använda en person som är välkänd 
för den svenska allmänheten. Personen ifråga är en känd författare som också medverkat som domare 
i SVT:s kunskapstävling ”På Spåret”. Filmen inleds med två kraftfulla påståenden: ”Varje kvart 
drabbas någon. Varje timme dör någon i hjärtattack.” Det gör att man stannar upp och tänker till. 
Filmens berättelse börjar med en presentation av statistik. Någon drabbas varje kvart, någon dör varje 
timme. Publiken ska få veta hur omfattande problemet är och i ett längre perspektiv hur stor risken 
är att man själv drabbas. Efter detta följer argumentet - ”forskarna säger att de kan besegra 
hjärtsjukdomarna”. Eftersom problemet presenteras som omfattande och kan drabba mig personligen 
blir detta ett argument för att jag ska agera genom att skänka pengar. Huvudförslaget får vi anta är att 
ringa telefonnumret. Man får inte veta vad som händer när man ringer telefonnumret, men det är 
underförstått att det handlar om att skänka pengar till organisationen eftersom Björn Hellberg 
samtidigt säger att forskarna behöver mer pengar. De visar även ett postgironummer som kan ses som 
ett förslag. Då får mottagaren anta att förslaget är att vi ska sätta in pengar. Björn Hellberg avslutar 
sitt ”övertygningstal” med att tala om vad behovet är och detta övergår i en uppmaning om att möta 
behovet.  
 
6.3.2 Retorisk analys - argumentation 

Ethosargumenten i Hjärt-Lungfondens film väger tungt. Björn Hellberg är en folkkär person som 
uppskattas av en bred publik och syns i många olika sammanhang. Han inger förtroende och 
trygghet. Tack vare TV-programmet ”På spåret” - en tävling med relativt hög kunskapsnivå – ses han 
som en mycket kunnig person som vet vad han pratar om. Björn har ett högt anseende hos det 
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svenska folket. I filmen visar han ansvarstagande och goda avsikter. Hans klädsel vittnar om att han 
har en viss status och god smak. På det här sättet lyckas man både väcka ett stort förtroende och en 
vi-känsla. 
 
Vad gäller logosargument har även dessa en viktig del av Hjärt-Lungfondens reklamfilm. Man 
presenterar statistik och låter mottagaren dra slutsatser om risken att denne själv kan drabbas. Vad 
gäller argument över huvud taget är de till allra största del logiska och vädjar till mottagarens förnuft. 
Man redovisar också behovet av pengar och låter mottagaren dra slutsatser om vad denne bör göra. 
Om jag skänker pengar nu kanske det kan bidra till att ett botemedel finns tillgängligt när jag själv eller 
när någon av mina vänner drabbas. Denna slutsats blir mer eller mindre självklar. ”…kan besegra” är 
ett nyckelbegrepp. Den slutsats Björn Hellberg drar är att situationen idag är kritisk men att läget 
kan vända.  
 
Pathosargument finns men de ges inte stor plats i denna film. Filmen kan framkalla viss rädsla genom 
att beskriva en hotbild. Men samtidigt ges hopp om en lösning i form av betydande framsteg inom 
forskningen. Man vill frammana en vilja att hjälpa och bidra till skillnad och ”seger”. På så sätt ges en 
betydande uppgift till mottagaren. Man vill också skapa känsla av trovärdighet för forskningen som 
organisationen driver.  
 
6.3.3 Bildanalys 

Det finns egentligen bara ett huvudobjekt i den här filmen – Björn Hellberg. Man kan emellertid 
uppfatta bakgrunden. Där syns stora kristallkronor som glittrar i sitt eget ljus samt en strålkastare, för 
övrigt är bakgrunden mörk. Som vi tidigare nämnde är Björn prydligt och stiligt klädd i en mörk 
kostym, ljusgul skjorta och mönstrad slips. På så sätt ger han ett väldigt seriöst intryck. När han 
uttalar behoven ”…tid och pengar” markerar han orden med en handgest där handen är riktad mot 
tittaren. Så förtydligar han att mina resurser kan göra en skillnad. Färgen som används genom hela 
filmen, som bakgrund till telefonnumret och till logotypen i slutet, är röd. Texten uppenbaras i ett 
neutralt typsnitt vilket också ger ett seriöst och professionellt intryck. 
 
Björn Hellberg förknippas av många med TV-programmet ”På Spåret” vilket i sin tur associeras till 
kunskap och allmänbildning på en relativt hög nivå. Därför uppfattas Björn Hellberg som en seriös 
och kunnig person. Detta samspelar med texten då denna består av saklig fakta. Vi kan också 
associera Björn Hellberg till idrottsevenemang, något som är lämpligt i detta sammanhang då idrott 
och hälsa ofta förknippas med varandra. Den röda färgen associeras till nöd, sjukdom (sjukhus) och 
drar uppmärksamhet till sig. 
 
6.3.4 Övriga noteringar 

Det är lätt att bli lite förvirrad då uppmaningen bara är att ringa ett telefonnummer. Tittaren får 
ingen information om vad som händer när man ringer eller om det kostar någonting. Detta kan vara 
till nackdel för filmens budskap. I övrigt är budskapet klart och relevansen tydlig. 
 
6.4 Klassrummet 

Avsändare: Skånemejerier (ProViva). Filmen är ca 20 sekunder lång. En ung kvinna som visar sig 
vara lärare visas i närbild, bara ansiktet syns. Hon ser sig omkring. I nästa bild visas två flickor i 10-12 
årsåldern. Den ena tuggar tuggummi medan den andra viskar något i hennes öra. Nästa bild visar ett 
klassrum, snett bakifrån. Det ser ut som ett ganska typiskt svenskt mellanstadieklassrum. Längst 
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fram, framför whiteboardtavlan står läraren som syntes i den första bilden. Vid bänkarna sitter elever 
i 10-12 årsåldern. De uppför sig stökigt, kastar saker omkring sig och pratar högljutt med varandra. 
Fram hit hör man hela tiden oväsen från eleverna. I nästa ögonblick hör man ett skrik från läraren: 
”KAN NI VA TYSTA!” Ett starkt vinddrag från lärarens utrop drar över eleverna. Dessa stannar upp 
i sina aktiviteter och stirrar förskräckt på läraren. Nästa bild visar hur en stol skjuts ut och en flicka i 
klassen reser sig upp. Gnisslet från när stolen dras mot golvet bryter den kompakta tystnaden som 
råder. Flickan säger: ”ProViva är ett resultat av svensk forskning och innehåller en bakterie som 
lugnar oroliga magar. Ta ett glas till frukost så ska du se att det hjälper.” Flickan håller upp en skylt. 
På skylten finns en bild av ProVivas produkter, fasttejpat på den vita bakgrunden. Under bilden är 
texten ”ProViva – MAGENS BÄSTA VÄN!” skriven. I den sista scenen sitter läraren på katedern och 
tittar på eleverna som tyst lämnar klassrummet med sina ryggsäckar.  
 
6.4.1 Retorisk analys - disposition 

ProViva väcker uppmärksamhet med den kontext filmen utspelas i. Debatten kring skola och barns 
uppförande är het i samhället idag och ämnet intresserar många. En komisk aspekt i filmen är att det 
är ett barn som framför de tunga, sakliga argumenten. I den svenska sociala kontexten är det de 
vuxna som ska undervisa och lära barnen. Detta gör att filmen skildrar en omvänd och onaturlig 
situation vilket blir ett sätt att väcka uppmärksamhet. De fakta som presenteras i filmen väcker 
förtroende. Det som bygger upp en bakgrund till förslaget är den stressade kvinnan som illustreras i 
reklamfilmen och hur hon kan dämpa sina besvär genom produkten. Förslaget i filmen är att 
mottagaren ska dricka ett glas ProViva till frukost. Argumenten för detta är att slippa problem med 
sin stressade mage samt budskapet som illustreras på skylten i upprinnelsen av filmen, att ProViva är 
vän med magen. Skylten är också en sammanfattning av det budskap som hela filmen illustrerar. 
 
6.4.2 Retorisk analys - argumentation 

ProViva (Skånemejerier) är reklamfilmens sändare, medan flickan i filmen blir talesperson för 
budskapet. Vi kommenterar därför främst hennes ethos. Barnet står i våra ögon för renhet, 
oskuldsfullhet och naivitet. Detta står i kontrast till det hon säger och det sätt hon talar på. Flickan är 
ordentlig och lite ”lillgammal”. Hon talar med en vuxens ord och uttryck när hon informerar om 
produktens egenskaper. Detta blir ett humoristiskt sätt att inge förtroende. Flickan visar stor kunskap 
genom sitt tal och genom informationen som presenteras. Att hon väljer ordet ”svensk forskning” ger 
tyngd åt budskapet och ger det en mer seriös framtoning. Flickans utseende associeras till en 
mönsterelev. Hennes välkammade hår och prydlighet stärker trovärdigheten i det faktafyllda 
budskapet. Miljön som mottagaren ser i filmen är en bekant kontext som alla kommit i kontakt med 
på ett eller annat sätt. Många kan känna igen sig i lärarens situation med stökiga barn utan kontroll. 
Detta kan kopplas till dagens samhällsdebatt kring disciplinen i den svenska skolan, vilket gör att 
filmen är aktuell och lyfter fram något som enligt den allmänna opinionen är ett samhällsproblem. 
Genom att använda sig av denna plats vilken finns med i alla svenskars sociala bakgrund skapar man 
en vi-känsla.  
 
I reklamfilmen presenterar man först ett existerande problem. Mottagaren får själv dra slutsatser av 
problemets utsträckning och följder. Flickan presenterar sakupplysningar och nyttoargument kring 
produkten och dess framtagande. Detta är de stora logosargumenten. Sakupplysningar blir: ”ProViva 
är ett resultat av svensk forskning och innehåller en bakterie…” och nyttoargumentet lyder: ”…som 
lugnar oroliga magar.” 
 
Den frustration och upprördhet läraren uttrycker kan ses som ett pathosargument, det väcker känslor 
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hos mottagaren. Läraren illustreras som en ödmjuk person, mån om sina elever. Med sitt kroppsspråk 
visar hon ånger efter att ha skrikit åt eleverna. Ett sätt att skapa komik i filmen, vilket också klassas 
som pathosargument, är att använda sig av ett barn för att framföra de tunga logosargumenten. 
 
6.4.3 Bildanalys  

Läraren i reklamfilmen har glasögon och uppsatt, lockigt hår. Hon är klädd i en brun, knälång kjol 
och en rosa, prickig, kortärmad blus med puffärm och rosett runt halsen.  Hon ser till en början 
sammanbiten och frustrerad ut. Klassrummet ser ut att vara ett typiskt svenskt mellanstadieklassrum 
med skolbänkar, en whiteboard, planscher, målade flaggor som hänger i taket, en Sverigekarta med 
mera. När läraren skriker åt barnen visas hur ett starkt vinddrag utgår från läraren och blåser runt 
papper i klassrummet. Elevernas hår blåses bakåt av vinddraget. Läraren ser mycket barsk ut men 
övergår snart i ett ursäktande kroppsspråk och ser förlägen ut. Flickan som reser sig upp har en grön 
munkjacka på sig och en gul t-shirt med en fjäril på under. Hennes hår är långt, mörkblont och 
välkammat. Under tiden flickan pratar kan man se att läraren lyssnar intresserat och lite häpet. 
Kameran zoomar in flickan och de övriga eleverna uppfattas bara suddigt i bakgrunden. Läraren 
lägger huvudet på sned och ler stort. Texten på skylten vilken flickan håller upp är skriven för hand i 
grön färg. Flickan syns mot en vit bakgrund och bilden är beskuren vid hennes hals upptill och midja 
nertill. I den sista scenen då eleverna lämnar klassrummet syns att deras hår fortfarande ligger bakåt 
efter den starka vindpusten. Läraren följer noggrant eleverna med blicken och ser en aning förskräckt 
ut.  
 
Reklamfilmen är filmad så att mottagaren blir en del av filmen, som att man befinner sig tillsammans 
med klassen i klassrummet. I ett par av bildsekvenserna ser man bara lärarens ansikte. I dessa bilder 
förmedlas starka känslor. Därför väljer man att vara så närgången och skalar bort allt annat på bilden. 
Enda tillfället då någon person tittar rakt in i kameran är när läraren skriker till åt eleverna. Då fångar 
kameran hennes ansikte rakt framifrån vilket gör att hon stirrar rakt på mottagaren av filmen. Detta 
får mottagaren att uppmärksamma frustrationen och stressen i lärarens ögon. I övriga sekvenser tittar 
personerna på objekt i den levande bilden opåverkad av kameran och dess vinklar. Ljuset och färgen i 
filmen gör att situationen upplevs som vardag i ett svenskt klassrum. ProVivas logotyp förekommer 
enbart på produkterna som illustreras på den skylt som flickan håller upp i slutet av reklamfilmen.   
 
Den första person vi möter i filmen är läraren. Sett till hennes kläder och utseende illustreras hon 
som en svensk lärarstereotyp, ordentlig och lite ”klämkäck”. Just i hennes ålder drabbas många av 
stress och utbrändhet, hon ligger själv i riskzonen. Det betyder att associationer kan göras till en rad 
olika stressymptom varav magproblem är ett. Flickan som reser sig upp och ”informerar” i klassen är 
för oss en ordningsam och ambitiös elev, främst på grund av hennes städade utseende och 
välformulerade tal. Flickan får oss att tänka på mönstereleven i klassen som alltid har ett svar på 
frökens frågor. Flickans gröna tröja kopplas till den logotype som ProViva använder sig av. I och med 
att produkten man vill sälja inte är den direkta lösningen på problemet man redogör för kan man 
ifrågasätta huruvida texten och bilden samspelar med varandra. Trots detta dilemma är det tydligt 
vilket förslag eller vilken tes som sändaren vill förmedla.  
 
 

6.4.4 Övriga noteringar 

Något speciellt i denna film är att man tydligt presenterar ett problem men det är inte lösningen på 
problemet man försöker sälja. Det man vill sälja är en lösning på en effekt av problemet. ProViva 
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verkar inte direkt för att upprätta disciplin i de svenska klassrummen. Däremot kan ProViva hjälpa 
läraren till en bättre hälsa och på så sätt indirekt verka för att denne bättre kan hantera situationen i 
klassrummet. Detta är dock en slutsats som mottagaren själv får dra.  
   
6.5 Sammanfattning 

Rädda Barnen och Saab använder båda emotionella argument i sina reklamfilmer. De berättar sin 
berättelse och framför sina argument genom bilder och ljud. Endast förslagen kommer i skriven text. 
Båda filmerna väcker nyfikenhet eftersom det från början inte är helt tydligt vad de handlar om. På 
ett sätt använder båda filmerna objekt som vi lätt kan relatera till. Samtidigt skiljer sig här Rädda 
Barnens film då de placerat den välkända platsen, klassrummet, i en för oss väldigt främmande 
kontext. Både Saab och Rädda Barnen ger relativt otydliga förslag – ”Släpp loss naturens krafter”, 
”Förändra utsikten för miljontals barn”. Men Rädda Barnen följer upp förslaget med en mer konkret 
uppmaning, att skicka ett sms och skänka pengar. Rädda barnen inger förtroende genom sitt 
varumärke, genom sitt ansvarstagande och sin strävan mot mänskliga rättigheter samt genom att 
anspela på gemensamma sociala värderingar. Deras nyttoargument handlar om nytta för någon 
annan. Filmen framkallar många starka känslor som bottnar i den hotbild man illustrerar. Bilden är 
mörk och dyster och detta förstärker den kritiska situation filmen berättar om. I Saabs film är 
bilderna vackrare, ljusare och mer inbjudande. Saab visar ansvarstagande för natur och miljö. Liksom 
Rädda Barnen anspelar de på gemensamma värderingar. Deras huvudargument är upplevelsebaserat 
och väcker en känsla av att människan kan få kontrollen över naturens krafter. Båda filmerna 
använder bakgrundsmusik. Rädda Barnens musik är enbart instrumental och fungerar som en 
spänningsförhöjare. Saabs musik har en sångtext vilken på ett mycket träffsäkert sätt förstärker 
budskapet i bilderna samt i den skrivna uppmaningen. Rädda Barnens film ger någorlunda likartade 
associationer medan Saabs film kan ge upphov till mycket individuella associationer. 
 
Hjärt-Lungfonden och ProViva har båda gjort sina reklamfilmer sakliga och informativa. Men detta 
framförs på olika sätt. Hjärt-Lungfonden använder sig av en mycket förtroendeingivande och känd 
person – Björn Hellberg. ProViva väcker uppmärksamhet med en kontext som diskuteras mycket i 
samhället idag, ett klassrum med stökiga och odisciplinerade elever. På ett något humoristiskt sätt 
framförs rationella argument i denna kontext. På så sätt låter man filmen innehålla mer än bara den 
sakliga informationen. Hjärt-Lungfondens film är avskalad och visar endast Björn Hellbergs 
”övertygningstal”. Han börjar med att presentera problemet och ger sedan hopp om en lösning. 
ProViva presenterar problemet genom den scen som utspelar sig innan den talade informationen 
kommer. Denna består sedan helt av lösningen på problemet. Argumenten i båda filmerna är i 
huvudsak logiska och vädjar till mottagarens förnuft. Björn Hellberg ger en seriös framtoning och är 
prydligt klädd. Människorna som figurerar i ProVivas reklamfilm är vardagsklädda och har inte alls 
samma seriösa framtoning. De använder istället en slags omvänd, oväntad företeelse – det är en liten 
flicka som ger informationen. Informationen i sig innehåller ord och formuleringar som inger ett 
förtroende för budskapet. 
 
6.6 Resultatens trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi har kvalitativt tolkat fyra reklamfilmer och jämfört dessa med varandra. Det går inte att 
generalisera resultaten från vår undersökning. Vi har tittat på filmerna ur ett mottagarperspektiv och 
vet inget om den avsikt sändarna har med filmerna. Något som kan ha påverkat oss i vår tolkning är 
att vi tagit filmerna ur sin ”naturliga” miljö (reklamavbrotten) och tittat på dem upprepade gånger. 
Vi kan då ha fått ett något annorlunda intryck av filmerna än man normalt får då man endast ser 
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filmerna någon enstaka gång mellan TV-programmen. Något annat som också kan ha påverkat vår 
tolkning är det faktum att vi sett filmerna tidigare och därför haft en viss förförståelse för dem när vi 
sett dem på nytt.  
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7. RESULTATDISKUSSION 

I detta sista kapitel strukturerar vi de fakta vi samlade in i föregående kapitel, gör tolkningar och drar 
slutsatser som återkopplas till syftet med studien. Inför denna text vill vi upprepa vår ursprungliga 
frågeställning, vilken löd: I en jämförelse mellan de valda reklamfilmerna från nonprofitorganisationer 
respektive kommersiella företag – vad i filmernas innehåll är liknande alternativt skiljer sig åt mellan 
organisationsgrenarna? Vi använde också två delfrågor: Vilka retoriska verktyg används i filmerna och 
hur används dessa? Hur låter man bilderna fungera och samverka med texten för att förstärka budskapet?  
 
7.1 Jämförelse: Rädda Barnen och Saab Automobil 

I detta avsnitt tolkas och jämförs de två valda reklamfilmerna med emotionella argument – Skolsalen 
från Rädda Barnen samt Release Me från Saab Automobil. Dessa två filmer kan sägas vara både väldigt 
lika varandra och väldigt olika varandra. Anledningen till att vi valt att jämföra just dessa är att vi ser 
flera drag som är liknande i båda filmerna. Tidsmässigt skiljer det 20 sekunder dem emellan, 
Skolsalen är den längre. Den stora likheten vi ser är att båda filmer använder bilden och ljudet framför 
texten för att förmedla sitt budskap.  
 
7.1.1 Retorik - disposition 

Enligt retorikens talekonst bör det finnas fem delar i dispositionen – väcka uppmärksamhet, ge en 
bakgrund, framföra ett förslag, argumentera och sammanfatta eller avsluta. Dessa fem delar urskiljer 
sig inte alltid tydligt i våra reklamfilmer men när man studerar dem noggrant ser man ändå att de 
finns där. Båda filmerna väcker uppmärksamhet genom bilder och ljud, vilket vi redan diskuterat 
utförligt. Skolsalen tror vi har blivit mest uppmärksammad på grund av sin starkt känslomässiga bild. 
Release Me kan vi däremot tänka oss har blivit ihågkommen främst på grund av bakgrundsmusiken. 
Vi kan dra slutsatsen att båda dessa filmer har lyckats mycket bra med att väcka uppmärksamhet. Om 
sändarna även lyckats dra uppmärksamhet till sina varumärken är däremot inte självklart. Vi tror att 
många människor har sett dessa filmer och kan minnas dem. Men vi tror inte att alla som sett 
filmerna vet vilka sändarna är. Kanske låter man filmen och bilderna stjäla för mycket 
uppmärksamhet från varumärket. I så fall kan filmerna förlora i faktisk verkan och organisationerna 
får inte ut den effekt som var tänkt.  
 
Vad gäller bakgrunden ser vi att filmerna skiljer sig lite från varandra. Rädda Barnen ger en 
rapportering från verkligheten som bakgrund. De bygger upp en bakgrundsituation genom att 
illustrera ett existerande problem. När Saab bygger upp en bakgrund målar de, genom sina 
verklighetstrogna bilder, upp en dröm eller en vision. Den vision de bygger upp ger upphov till en 
längtan efter en upplevelse eller en image. Man skulle även kunna koppla filmen till miljödebatten 
som pågår i samhället idag. Som vi ser det är det dock snarare produkten än filmen som har med 
denna debatt att göra. Återigen ser vi den stora skillnaden i filmernas syfte då Rädda Barnen vill 
förmedla en verklighet genom att illustrera en hotbild medan Saab vill väcka längtan efter en 
upplevelse. Vi ser också en stor skillnad i att Rädda Barnen målar upp en problemsituation medan 
Saab visar något extra utöver det vanliga, en slags bonusupplevelse. Skillnaden i tankesätten blir då 
”problem – lösning” mot ”du kan få uppleva det här”.  
 
Vi tycker att båda filmerna använder en positiv ton i de uttalade förslagen, men dessa uttrycks ganska 
otydligt. ”Släpp loss naturens krafter.” ”Förändra utsikten för miljontals barn.” Det låter vackert och 
lite drömmande men inget av förslagen uppmanar till konkret handling. Saab använder även en 
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slogan, ”Move your mind”, men inte heller denna är särskilt tydlig. I Skolsalen följs det första 
förslaget av ytterligare ett förslag vilket är en konkret uppmaning att skänka pengar. Ett förslag direkt 
kopplat till produkten saknas i Release Me. Detta vill vi diskutera med tanke på vad teorin i kapitel 2 
säger om olika syften med reklam – att påverka attityd, beteende eller kunskap. Sett till vilka förslag 
filmerna ger uppfattar vi att syftet med Release Me främst är att påverka attityden. Visserligen syftar 
det otydliga förslaget till ett visst beteende (”Släpp loss naturens krafter.”) men i vår tolkning av 
filmen som helhet, inklusive förslaget, kommer vi fram till att det egentligen handlar om en attityd 
vad gäller bilkörning. Man vill skapa en positiv attityd kring att ha kontrollen över en Saab och 
kunna släppa loss kraften i den när man önskar en sådan upplevelse. Skolsalen däremot tror vi vill 
påverka mottagarens beteende. Den innehåller en direkt uppmaning att skänka pengar. En likhet 
mellan de båda filmerna är att både Saab och Rädda Barnen använder en positiv utmaning och de 
lägger makten i mottagarens händer.  
 
Nästa del i dispositionen rör vilka argument filmerna använder för att övertyga sina mottagare. Detta 
diskuteras mer utförligt under rubriken ”Argumentation” där vi utvecklar hur sändarna använder 
ethos, logos och pathos för att stärka sina argument. Men vi vill ändå nämna här vilka argument vi 
ser i filmerna. I Skolsalen ser vi en bild som skulle kunna vara hämtad från verkligheten, vi vet 
egentligen inte om den är iscensatt eller om detta klassrum finns eller funnits på riktigt. Det starka 
argumentet blir alltså ett bildbevis från en ”ohållbar” verklighet. Denna bild tror vi är tänkt att 
påverka mottagarens samvete och blir då ett argument för att mottagaren bör inta ett visst beteende – 
att agera genom att skänka pengar. I Release Me är som vi tidigare nämnt huvudargumentet ett 
erbjudande om att mottagaren kan få en viss upplevelse. Den stora skillnaden, som också är ganska 
självklar med tanke på vilka organisationer det handlar om, är att Saab kan argumentera med ett 
erbjudande som riktar sig direkt till mottagaren. Det Rädda Barnen egentligen kan erbjuda är hjälp 
till någon annan. Det mottagaren själv kan få ut av att skänka pengar till verksamheten är ett lättat 
samvete och kanske en god känsla.  
 
Avslutningen på de båda filmerna har vi funnit mycket intressanta. Vi har redan kommenterat 
förslagen, vilka i båda filmerna kommer nära slutet. Vi har också nämnt att själva varumärkena och 
produkterna inte får någon stor plats i filmerna. I Release Me visas produkten och varumärket upp i 
slutet av filmen. Som vi tidigare nämnde tror vi att många har uppmärksammat den här reklam-
filmen men vi tror också att många har missat vilken produkt eller vilket varumärke det handlar om. 
Det beror till stor del just på att produkten och varumärket får så liten plats i filmen. Det är lätt att 
som mottagare fastna i bilderna och musiken och se förbi det filmen egentligen presenterar – Saabs 
miljöbil. Det sista vi ser i Skolsalen är den röda bakgrunden med texten som uppmanar oss att skänka 
pengar. Vi blev en aning chockade då vi insåg att vi aldrig uppmärksammat den här texten innan vi 
påbörjade vår uppsats. Detta tycker vi är något oroväckande för Rädda Barnen då det är deras 
konkreta förslag vi förbisåg. Vi kom fram till att bilden i filmen blir så stark för oss att vi inte kan ta 
in mer information. Bilden väcker alldeles för många känslor och associationer för att vi ska klara av 
att uppmärksamma två förslag. Det första förslaget som är skrivet med den ”barnsliga” handstilen har 
vi båda två uppmärksammat, kanske för att det drar uppmärksamhet till sig på grund av textens 
utseende. Men det andra förslaget försvinner helt för oss som mottagare. Detta gör att filmen istället 
uppfattas som varumärkesbyggande i våra ögon.  Gemensamt för våra två filmer är att båda har en 
svag avslutning. Tyngdpunkten ligger på själva berättelsen i filmerna, på bilderna och ljudet. 
Avslutningen försvinner helt eller delvis. Ser man på filmen ur ett kommunikationsperspektiv, då 
sändaren skickar ett meddelande genom en kanal till en mottagare, är detta vad vi skulle kalla ”brus”. 
Det är en faktor som gör att vi mottagare inte uppfattar eller helt tar till oss det totala meddelandet. 
(Se kapitel tre, avsnitt 3.1.) Priset Saab och Rädda Barnen får betala för att väcka sådan uppmärksam-
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het är att deras produkt, varumärke och förslag kommer i skymundan. Frågan vi ställer oss är om 
uppmärksamheten är värd priset.  
 
7.1.2 Retorik - argumentation 

Vi ska nu diskutera hur Saab och Rädda Barnen använder retorikens konst i sina argumentationer. Vi 
rör oss främst kring begreppen ethos, logos och pathos. Ethos står för talarens trovärdighet och 
kompetens, logos innebär att använda logiska och förnuftiga argument och pathos handlar om att 
väcka känslor av olika slag.  
 
Vad gäller ethos utgår vi från att både Saab och Rädda Barnen har ett stort förtroendekapital i sina 
varumärken. Rädda Barnen står för goda avsikter och ett ansvarstagande vad gäller barn runt om i 
världen. Man arbetar för mänskliga rättigheter. Både varumärket och filmen uttrycker på så sätt 
gemensamma ”svenskkulturella” värderingar – vikten av barnens trygghet och välbefinnande. Att 
man använder en bild som skulle kunna vara plockad från verkligheten ser vi också som ett sätt att 
vinna förtroende. Vad gäller Saab ser vi att även de i sin film visar ett ansvarstänkande i kopplingen 
till natur och miljö. Vi tror också att många svenskar har förförståelse vad gäller Saabs varumärke där 
bilen står för säkerhet och Saab ses som ett genuint, svenskt företag. Då Release Me uppmanar oss att 
släppa loss naturens krafter och visar olika situationer där naturen mer eller mindre är fångad kan 
man säga att även de uttrycker gemensamma kulturella värderingar – en fjäril bör få flyga i frihet 
utomhus, en späckhuggare behöver få simma i havet och så vidare. Saab lyckas använda och dra nytta 
av dessa värderingar trots att de inte är direkt kopplade till produkten. Båda filmerna använder alltså 
gemensamma värderingar från vår samhällskontext som ett sätt att bygga förtroende. Krig, orättvisor 
och människans nedbrytande intrång på naturen är sådant som många svenskar är starkt negativa till 
och vill förändra. När Saab och Rädda Barnen visar att även de vill förändra detta får de publiken 
med sig och vinner deras förtroende.  
 
Trots att både Rädda Barnen och Saab främst använder känsloframkallande bilder kan vi uttyda vissa 
logosargument. Framförallt är det nyttoargument vi ser. Skolsalen betonar nyttan för en tredje part – 
de miljontals barnen som befinner sig i katastrofala situationer. Något som är intressant med 
Skolsalen är att filmen bygger på en bild som framkallar oerhört starka känslor. Samtidigt blir bilden 
ett rationellt argument då den visar en situation vi med vårt förnuft kan förstå är oacceptabel. Bilden 
i Skolsalen blir alltså en vädjan till både våra känslor, vårt samvete och vårt förnuft. Man 
argumenterar för ett tydligt behov och låter på ett sätt mottagaren själv dra slutsatsen om hur behovet 
måste mötas. Tesen illustreras så tydligt att vi som mottagare förstår vad förslaget är redan innan det 
dyker upp i text. I Release Me ser vi inte de logiska argumenten i bilderna på samma sätt. Filmen som 
helhet kan sägas argumentera med nyttan för mottagaren själv, den mottagare som köper bilen. Men 
som vi diskuterat tidigare, Saab vill väcka en känsla och locka med en upplevelse. Då är det ganska 
naturligt att de logiska argumenten får stå tillbaka. Saab har fördelen att ha en tydlig produkt. Vi 
tolkar det som att Saab har råd att praktiskt taget utesluta de logiska argumenten medan Rädda 
Barnen med sin mer otydliga ”produkt” behöver använda fler argument och riktar sig till både 
mottagarens känsla och förnuft. Vi hävdar dock att logosargumenten i Skolsalen inte är helt självklara 
och filmerna blir då lika varandra i att använda främst pathosargument.  
 
Som sagt lägger båda reklamfilmerna tyngdpunkten på pathosargumenten. Vi ser i dessa filmer goda 
exempel på att man använt emotionella argument genom bild och ljud. Det är tydligt att sändarna 
vill väcka känslor hos mottagaren. Men vi kan också se att det är olika typer av känslor man vill 
väcka. I Skolsalen framkallas en skrämmande och negativ känsla. Filmen målar upp en hotbild för oss, 
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en hotbild om krig, våld och barn som blir offer för detta. Färgerna är gråa och kalla och innehållet i 
bilden är smutsigt och trasigt. Samtidigt väcker man ett hopp om att situationen går att förändra och 
vi som mottagare erbjuds en betydande roll i förändringen. Release Me bygger däremot upp en mer 
positiv känsla eller snarare förväntan. Trots att bilderna visar naturens krafter instängda på olika sätt 
upplever vi att bilderna syftar till det positiva i att de släpps lösa. Ljuset och färgerna är varma och 
inbjudande. I kombination med bakgrundsmusiken får vi känslan av något vackert, en upplevelse. Vi 
anser att sändaren vill väcka känslan att människan har makten och kontrollen över naturens krafter 
och kan använda dessa och släppa loss dem, genom att köra miljöbilen som ”går på” naturkrafter. 
Samtidigt är det inte självklart vilka känslor filmen framkallar. Saab lämnar det öppet för mottagaren 
att tolka och känna hur denne vill. Vi ser dock att båda filmerna vill väcka någon slags längtan eller 
vision hos mottagaren. Men den stora skillnaden är att Release Me väcker en längtan till något medan 
Skolsalen väcker en längtan från något. I Saabs film ser vi ett löfte medan vi i Rädda Barnens film ser 
ett hot. Vår tanke här var först att det faller sig naturligt att det är på det här viset med tanke på 
vilken typ av organisation vi pratar om. Men faktum är att man kan utforma reklamfilm på väldigt 
många olika sätt beroende på vad syftet är och hur målgruppen ser ut. I de här fallen är förmodligen 
syftet med Release Me att locka mottagaren med en upplevelsebaserad känsla och syftet med Skolsalen 
tror vi är att placera en kall och rå krigs- eller konfliktsituation i ”Svenssons” vardagsrum för att väcka 
en medvetenhet och en vilja att förändra världen.  
 
En tydlig skillnad vi ser är att Skolsalen behöver mottagaren bara se en enda gång för att tydligt 
uppfatta och förstå budskapet och förslaget. Release Me kräver mer uppmärksamhet för att man ska 
förstå hur bilderna hänger ihop med varandra och med Saab. Filmen kräver alltså mer tankeverksam-
het och förmodligen att mottagaren utsätts för filmen mer än en gång. Vi drar slutsatsen att Saab är 
mer fri i sitt utformande av reklamfilm än vad Rädda Barnen kan vara. Möjligen kan också detta bero 
på att Saab har en tydligare produkt och att de har något faktiskt att erbjuda mottagaren, vilket 
Rädda Barnen inte har.  
 
En stor skillnad som ligger naturligt i organisationernas syfte är närheten till målet. Saab vill sälja 
bilar. Det ögonblick vi köper en bil har Saab uppnått sitt mål. Rädda Barnens uppdrag är mycket 
större. Då vi väljer att skänka pengar till deras verksamhet bidrar vi till ett litet steg närmare målet. 
Men det räcker inte för att man ska nå målet. Det går förmodligen aldrig att säga att Rädda Barnen 
nått sitt mål, varken ett verksamhetsmål eller målet med mig som givare, det finns alltid flera steg att 
gå. Kanske är även detta en anledning till att Rädda Barnen väljer att vara tydligare i sin 
reklamutformning och sitt förslag än vad Saab behöver vara.  
 
7.1.3 Bild och ljud 

Skolsalen är en reklamfilm som egentligen bara består av en enda bild, bortsett från den röda 
bakgrunden med text som visas i slutet. Release Me består av sju bilder som på något sätt förmedlar 
samma budskap. I båda filmerna är ljudet starkt sammankopplat med bilden som visas. Allra tydligast 
kanske det är i Release Me där texten i bakgrunden verkligen talar för samma sak som bilderna. 
Texten förmedlar samma budskap som hela filmen gör. För att uppfatta det är det en förutsättning 
att mottagaren förstår engelska. Musiken i Skolsalen har snarare funktionen att förstärka stämningen 
och känslan i bilden. Gemensamt för båda filmerna är att ljudet och musiken har en mycket viktig 
del i det man vill förmedla. 
 
Vi som mottagare upplever att både Rädda Barnen och Saab vill bygga upp en historia med sina 
bilder. I Release Me behöver man se flera av bildsekvenserna och dessutom förstå texten som sjungs 
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innan man förstår vad budskapet är. I Skolsalen behöver man titta på bilden en lång stund medan 
kameran zoomar ut för att förstå vad den föreställer. Vi ser här hur båda filmerna fångar 
uppmärksamheten genom att väcka nyfikenhet på vad som kommer. Man bygger upp någon slags 
spänning och förväntan och man har ett tydligt mål i filmen, bilderna eller bilden ur de olika 
kameravinklarna leder någonstans. Först i den sista bilden i Release Me och när bilden i Skolsalen är 
helt utzoomad förstår vi mottagare helt vad filmen handlar om. Här ser vi alltså en tydlig likhet – 
med hjälp av bilder och ljud som samverkar bygger man upp en historia och en spänning hos 
mottagaren inför vad historien egentligen handlar om.  
 
Vad gäller valet av bilder till filmerna ser vi vissa skillnader. Saab har valt ganska enkla bilder som vi 
alla känner igen mer eller mindre. De flesta bilderna skulle kunna vara plockade ur vår vardag – en 
instängd fjäril, en fastkedjad hund, ett planterat träd mitt i en stad. Späckhuggaren och 
vattendammen är kanske undantag men det är ändå bilder vi känner igen och kan se på TV ibland. 
Den bild vi ser i Skolsalen kan också ses på TV men då främst under nyhetssändningar. Bilden 
anspelar på något välkänt för oss – ett klassrum, men kontexten och klassrummets utseende är väldigt 
främmande för oss. Den här bilden finns inte med i vår vardag. Samtliga bilder i båda filmerna är 
hämtade ur verkligheten. Release Me visar glimtar ur en verklighet vi känner igen. Skolsalen speglar en 
verklighet som vi svenskar aldrig har upplevt. Detta bidrar till att vi som mottagare gör väldigt olika 
typer av associationer till bilderna. Det vi tidigare sett av bilden i Skolsalen eller den verklighet som 
den speglar är det vi sett på TV-nyheterna eller möjligtvis i någon dokumentär. Det innebär att vi 
som svenskar får förhållandevis gemensamma associationer till vad som visas. Vi tänker på krig, på 
soldater, på barn som är rädda och lider på ett eller annat sätt. Eftersom de flesta av oss mottagare 
inte har någon personlig erfarenhet av detta kan vi inte associera till annat än vad medierna visat oss. 
För Rädda Barnen innebär det att man i relativt stor utsträckning kan styra vad vi som mottagare 
tänker och hur vi uppfattar filmen. Då Saabs film innehåller bilder från en vardag som vi själva lever i 
ligger associationerna på en mycket mer individuell nivå. De upplevelser och erfarenheter vi har vad 
gäller innehållet i dessa bilder skiljer sig mycket mer åt från person till person än vad man kan säga 
om Rädda Barnens bilder. Saab lämnar alltså mycket mer frihet till mottagaren att tolka filmen än 
vad Rädda Barnen gör. Kriget är främmande för oss medan både naturen och bilen finns med i vår 
vardag. Allt detta beror givetvis på att vi mottagare befinner oss i samma kulturella och sociala 
kontext. Båda filmerna kan sägas anspela på gemensamma kulturella värderingar – mot krig och för 
frihet.  
 
Något vi uppmärksammat är att Saab i sin film gör mycket större utsvävningar i bildvalet än vad 
Rädda Barnen gör. Skolsalen visar en bild plockad ur den verklighet de arbetar i. De visar direkt på 
den situation man vill att mottagaren ska förändra genom att följa förslaget de ger. Release Me 
däremot visar en rad bilder som inte är kopplade till produkten. I ett långsiktigt perspektiv kan man 
se kopplingen mellan de naturobjekt som visas och Saabs miljöbil, men de hänger inte ihop direkt. 
Detta ser vi som en intressant aspekt och vi tycker att Saab är frimodiga som vågar ge produkten en 
så pass liten del av filmen (enbart den sista bildsekvensen visar produkten). Kanske vågar Saab göra 
detta på grund av man har en tydlig produkt som redan har en stor plats i vårt svenska medvetande, 
som vi tidigare nämnt. Kanske väljer man detta sätt för att man snarare vill sälja en upplevelse än en 
produkt. Kanske är syftet med reklamfilmen att stärka varumärket istället för att bara marknadsföra 
sin produkt. Dessa spekulationer stämmer överens med de marknadsföringsteorier som är aktuella 
idag. Trenden går bland annat mot att sälja en känsla istället för att bara sälja en produkt. I trenden 
ligger också att den långsiktiga marknadsföringen är viktigare än den tillfälliga försäljningen. Vi tror 
att Rädda Barnen måste vara tydligare i sitt bildval då deras motsvarande produkt, det arbete de 
bedriver, är mer otydligt och diffust. Slutsatsen vi drar av denna observation är att med en tydligare 
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produkt och en större medvetenhet hos mottagaren kan man vara mindre stram i sitt bildval och sitt 
reklamutformande än om man har en mindre konkret produkt. Denna slutsats är även kopplad till 
stycket ovan där vi konstaterade att bildvalen i Release Me ger större utrymme för personliga 
associationer och tolkningar än vad Skolsalen gör. Att Rädda barnen visar sin logotyp under en längre 
tidsperiod än vad Saab gör skulle också kunna tolkas som att man behöver vara tydligare med vad 
filmen handlar om. 
 
Båda filmerna avslutar med att visa en enfärgad bakgrund och organisationens logotyp samt text. I 
Release Me ser vi en svart bakgrund och i Skolsalen är bakgrunden röd. Röd är en färg som i våra ögon 
står för nöd och behov och den drar mycket uppmärksamhet till sig. Svart upplever vi som en 
professionell och exklusiv färg men samtidigt ganska intetsägande. Saab använder ett typsnitt i den 
text de visar vilken uppfattas som mogen och seriös. Rädda Barnen använder två olika typsnitt. Det 
första, med texten ”Förändra utsikten för miljontals barn” är skrivet med ett typsnitt som ser ut att 
vara handskrivet av ett barn. Här ser vi en tydlig koppling till textens innehåll. I den andra texten, 
vilken uppmanar till att skänka pengar, används ett mer neutralt och seriöst typsnitt. Färgvalen tycker 
vi uttrycker vad organisationerna står för eller arbetar med. De förstärker känslan från bilderna. 
Nödsituation i Skolsalen och det exklusiva i Release Me. Typsnitten anser vi går i linje med syftet och 
målgruppen för reklamfilmerna. Saab vänder sig till den mottagare som vill ha en exklusiv upplevelse 
och använder ett rent och professionellt typsnitt. Att som Rädda Barnen gör, använda det ”barnsliga” 
typsnittet i texten som handlar om barn, bidrar till att vi upplever detta som ett nödrop som kommer 
från barnet självt. Det blir påtagligt för oss att det handlar om desperata barn. Nästa text däremot 
innehåller en konkret uppmaning som främst riktar sig till den vuxne. Då är det lämpligt att använda 
ett mer seriöst och ”vuxet” typsnitt. Vi ser alltså i båda reklamfilmerna att man noggrant tänkt 
igenom vad som är syftet med texten och utformat utseendet på denna med tanke på innehållet samt 
vad som är syftet med den.  
 
7.1.4 Reklamfilmernas strategi och utformning 

De reklamfilmer vi analyserat har vi valt för att de haft en tydlig utformning. I båda filmerna ser vi 
starka drag av en känslomässig strategi. Det innebär att man bedömer att målgruppen har en relativt 
hög motivation och ett emotionellt agerande då de utsätts för kommunikationen. Som vi tidigare 
nämnt används något tydligare logosargument i Skolsalen än i Release Me. Rädda Barnen vädjar 
starkare till mottagarens förnuft i sitt bildval än vad Saab gör. I framställningen av filmerna ser vi, 
som vi diskuterat genomgående i detta kapitel, att de är utformade till allra största del med hjälp av 
bilder och musik. Detta är enligt teorin till fördel då man har en emotionellt agerande målgrupp. Vi 
anser att man i Release Me använder relativt grunda argument utan djup i budskapet, vilket främst 
brukar rikta sig till en lågt motiverad målgrupp. Bilden i Skolsalen kan vi se som ett djupare argument 
än bilderna i Release Me. Sett till den känslomässiga strategin bör målgrupperna vara förhållandevis 
högt motiverade. Kanske hade målgruppen varit mottagliga för lite djupare argument än vad som ges 
i Release Me. Samtidigt ser vi att syftet med filmen inte kräver några djupare argument eftersom man 
vill framkalla en individuell känsla. Vi upplever att Saab inte vill styra mottagaren utan låta denne 
själv tolka upplevelsen. I detta fall tror vi att djupa argument kunde ha stått i vägen för syftet med 
reklamfilmen. Rädda Barnen kan vara i större behov av att styra sina mottagare och använder då en 
bild med något djupare argument.  
 
7.2 Jämförelse: ProViva och Hjärt-Lungfonden  

De två reklamfilmerna med rationella argument som vi valt att jämföra är en reklamfilm från Hjärt-
Lungfonden, vilken representerar nonprofitgenren och en reklamfilm från ProViva som representerar 
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den kommersiella sektorn. Dessa reklamfilmer ser vi både som lika och olika varandra. Anledningen 
till att vi valt att analysera just dessa filmer är att vi ser vissa liknande drag i filmerna då man 
använder sig av rationella argument i sin framställning. Filmerna är tidsmässigt relativt lika, 15 
respektive 20 sekunder långa.  
 
7.2.1 Retorik - disposition 

Hjärt-Lungfonden väcker uppmärksamhet med sin reklamfilm genom att använda sig av en person 
som är känd för den svenska allmänheten. Man inleder dessutom sin reklamfilm med två kraftfulla 
påståenden som gör att man stannar upp, tänker till och vill veta vad som kommer härnäst i filmen. 
ProViva använder sig istället av en kontext som är välkänd och aktuell i dagens samhällsdebatt för att 
väcka uppmärksamhet. En gemensam åsikt som uttrycks av många svenskar är att skolbarn har stor 
brist på disciplin och respekt för sina lärare. Man väcker också uppmärksamhet genom att använda 
sig av en paradox då det är ett barn som framför de tunga och sakliga argumenten i reklamfilmen. 
Här tror vi att de olika strategierna har att göra med skillnaden i de objekt man väljer att 
marknadsföra. Forskningsmedel kräver mer tyngd i ”övertygningstalet” än vad fruktdryck gör. Hjärt-
Lungfonden använder en person som är känd för sin kunnighet och ger på så sätt tyngd åt budskapet. 
ProViva kan istället använda sig av en mer humoristisk framställning i sin reklamfilm.  
 
Båda reklamfilmer använder en grund rik på fakta vilket i sig inger förtroende för budskapet man vill 
förmedla. Hjärt-Lungfonden använder enbart fakta och ingen annan bakgrund medan ProViva målar 
upp en problemsituation som används som bakgrund. Dock behöver inte denna situation vara direkt 
kopplad till förslaget reklamfilmen presenterar. Båda filmerna presenterar konkreta förslag. Hjärt-
Lungfonden uppmanar att ringa ett telefonnummer för att skänka pengar, något man dock själv får 
förstå. ProViva uppmanar till att dricka ett glas av deras dryck till frukost. Deras förslag presenteras 
vid ett tillfälle i filmen, medan Hjärt-Lungfondens förslag är aktuellt under hela filmen då 
telefonnumret visas längst ner i rutan. Konsekvensen som blir av detta är att mottagaren hela tiden 
vet vad reklamfilmen vill ha sagt. Deras budskap förmedlas på så sätt under samtliga 15 sekunder av 
filmen. Det kan vi se går i linje med filmens avskalade allvar. Filmen handlar om situationen för 
hjärt- och lungsjuka samt forskningen om dessa sjukdomar, ingenting annat. Det finns inget behov 
av att inkludera något mer i filmen och därför kan uppmaningen till mottagaren också förmedlas hela 
tiden. Konsekvensen för mottagaren blir att denne hela tiden förstår vad filmen vill syfta till, det går 
inte att ta miste på. Hjärt-Lungfonden kan på så sätt till viss del styra mottagarens uppfattning av 
filmen. Då ProViva liksom Hjärt-Lungfonden presenterar ett konkret förslag går det inte heller att ta 
miste på syftet med den filmen. Men många bildsekvenser inbjuder till personliga associationer, 
innan förslaget ges. Det lämnas alltså större frihet till mottagaren i hur filmen ska uppfattas. Vi ser 
här liknande tendenser som vi såg i jämförelsen mellan Rädda Barnen och Saabs reklamfilmer. 
ProViva, med en tydlig produkt som erbjuder direkt nytta till mottagaren, har inte behov av en fullt 
så stram och tydlig reklamfilm som Hjärt-Lungfonden.  
 
En fördel som Hjärt-Lungfonden har är att det fysiska avståndet till att agera i deras fall är relativt 
litet. Det gäller att ringa ett telefonnummer från en telefon, något som de flesta har i närheten. I 
ProVivas fall gäller det att påverka till köp av en produkt vid nästa shoppingtillfälle, vilket oftast inte 
är någonting mottagaren kan göra i direkt samband med sitt TV-tittande. Observera att det fysiska 
avståndet inte är samma sak som det mentala. 
 
7.2.2 Retorik - argumentation 

Vi ska nu diskutera hur de två reklamfilmerna använder sig av retoriken i sin konst att övertyga 
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mottagaren. Även här är det sändarens ethos, logos och pathos som står i fokus.  
 
Båda filmerna är sakliga och informativa i sin framställning. Detta är egenskaper som stärker 
förtroendet i reklamerna. Hjärt-Lungfonden använder sig av en känd person från ett kunskaps-
sammanhang för att stärka sitt förtroende. Detta ger tilltro till och trygghet i det budskap man vill 
förmedla. ProViva använder sig istället av ett barn (dock enligt oss en ”mönsterelev”) för att förmedla 
budskapet. Detta blir lite av en paradox men upplevs positivt för mottagaren. ProViva lyckas skapa 
en vi-känsla genom att använda sig av en folklig kontext som nästan alla har en relation till. Hjärt-
Lungfonden däremot använder sig av en något glamorösare kontext. Inte minst kan vi se detta genom 
Hellbergs klädsel. ProViva utnyttjar också en diskussion som finns i det svenska samhället angående 
barns uppförande och skola för att väcka uppmärksamhet. En likhet vi ser är att båda filmerna ger 
konnotationer till kunskap, genom skolsituationen i ProVivas film och genom att använda en 
kunskapsprofil som i Hjärt-Lungfondens film.  
 
I båda reklamfilmerna läggs tyngden på logosargument. Det som vi tydligt ser när vi jämför filmerna 
är att båda använder forskningsargument i sin framställning av problemet. Hjärt-Lungfonden 
presenterar sitt problemområde genom statistik. I filmen lägger man fram fakta där mottagaren få dra 
slutsatser som kan vara eller bli aktuella för denne själv. ProViva håller sig till produkten med sina 
logosargument. Man informerar i filmen om produkten och avslutar med en uppmaning. Eftersom 
ProVivas reklamfilm i övrigt är relativt öppen för associationer och fantasi tänker vi oss att man 
medvetet varit mycket tydlig i presentationen av sin produkt. Båda reklamfilmerna använder sig av 
nyttoargument i sin argumentation. Hjärt-Lungfonden förstärker ordet ”besegra” i sin film och 
ProViva frasen ”lugnar oroliga magar”. Båda är väl valda ord som efter egna slutsatser kan påverka 
mottagaren till ett agerande. Hjärt-Lungfonden målar upp en direkt bakgrund till problemet och vad 
man personligen kan göra åt det medan ProViva istället målar upp en bakgrund där produkten man 
vill marknadsföra egentligen inte är lösningen på problemet utan snarare på en effekt av problemet. 
Här får man som mottagare själv dra slutsatser som kan appliceras på den egna situationen. Sett till 
hela reklamfilmerna är Hjärt-Lungfonden mycket direkt i sin kommunikation medan ProViva 
lämnar större utrymme för egna slutsatser. 
 
Hjärt-Lungfonden inleder sin reklamfilm med att väcka en känsla av rädsla. Det som Björn Hellberg 
talar om kan faktiskt kan drabba mig som person. Denna känsla försöker man sedan vända till hopp. 
Man visar att situationen faktiskt inte är hopplös och att det finns en lösning på problemet som 
byggts upp. ProViva låter istället lärarens känslor tala till mottagaren. Man visar hur hennes känslor 
påverkar hälsa och beteende och får mottagaren på så sätt att känna medlidande med läraren. ProViva 
använder sig också av komik i filmen. Både genom att de använder ett barn i sammanhanget och 
genom att framställa läraren utifrån en stereotyp. Kanske kan dessa skillnader bero på skillnaden i 
allvaret på de olika problemen – hjärt- och lungsjukdomar å ena sidan och magproblem å andra.  
 
De två olika organisationerna har till synes olika syften med sina reklamfilmer. ProViva vill försöka 
ändra ett beteende som gör att mottagaren gör produkten till en del av vardagen. Att TV-tittarna gör 
drycken till en vana och inte bara köper den vid ett enstaka tillfälle. Hjärt-Lungfonden vill istället öka 
kunskapen om deras problemområde som i sin tur gör att man som mottagare väljer att stödja 
organisationens arbete genom att skänka pengar. Vi tolkar det som att ProViva är mer 
kundorienterad i sin reklamfilm och försöker upplysa om ett problem som många mottagare faktiskt 
har samt visa bot på detta. Hjärt-Lungfonden informerar istället TV-tittarna om ett problemområde 
som organisationen arbetar med och öppnar mottagarnas ögon för att kunna hjälpa till. Detta ser vi 
bland annat genom att ProViva har en tydligare uppmaning – ”ta ett glas till frukost så ska du se att 

 45



det hjälper”. Hjärt-Lungfondens uppmaning säger bara ”ring” och mottagaren får inte veta något om 
konsekvenserna av att följa förslaget. 
 
Båda organisationerna använder sig också av någonting som är känt för mottagaren sedan tidigare. I 
Hjärt-Lungfondens fall en känd och omtalad person och i ProVivas fall en känd och omtalad 
kontext. Det som främst skiljer filmerna främst åt är det faktum att man i ProVivas film blir en del av 
händelseförloppet medan man i Hjärt-Lungfondens blir talad till genom en kamera. Det kunde lika 
gärna ha varit ett tal som hållits på en stor arena och inte nödvändigtvis genom TV-rutan. På så sätt 
riktar Hjärt-Lungfonden tydligare sin kommunikation till mottagaren än vad ProViva gör. 
 
7.2.3 Bild och ljud 

Vad gäller ljud skiljer sig filmerna åt något. Hjärt-Lungfonden använder sig av svag musik under hela 
sin film, medan ProViva inte har någon musik alls. Vi upplever emellertid inte att Hjärt-
Lungfondens musik har någon betydelse för det budskap man vill förmedla utan endast har en 
estetisk funktion. Det ger lugn åt filmen och förstärker elegansen man försöker skapa i bilden. 
ProViva innehåller mycket ljud på grund av den stökiga situation man visar. Men detta ljud fungerar 
inte som bakgrundsljud som ska förstärka något visst i bilden. Ljudet är en direkt effekt av det som 
händer i bilden. I båda filmerna är alltså det förstärkande bakgrundsljudet lågt prioriterat eller helt 
borttaget. Detta menar vi beror på att båda organisationerna vill låta de rationella argumenten vara 
avgörande. Det finns helt enkelt inte så mycket i filmerna som behöver förstärkas och därför tror vi 
att man valt bort bakgrundsljudet för att inte ge mottagaren för mycket information.  
 
Hjärt-Lungfonden använder sig av en känd person i sin reklamfilm medan ProViva använder sig av 
okända vardagsfigurer i sin film. Vår tanke kring detta är att vi som mottagare har lättare att känna 
med personerna i ProVivas film då det handlar om en mer känd situation för oss. Vi har lättare att se 
oss själva i situationen och på så sätt också lättare att ta till oss produkten man marknadsför i 
reklamfilmen. Detsamma gäller de lokaler som filmerna spelas in i. Klassrummet är för fler en bekant 
miljö än vad festlokalen med kristallkronor är för mottagarna. I båda filmerna talar frontfigurerna 
tydligt och med ett korrekt språk. Dessa faktorer är något som gör att vi uppfattar reklamfilmerna 
som mer seriösa än vad vi gjort annars.   
 
Det är skilda tempon i de två reklamfilmerna vilket påverkar det sätt vi tar emot reklamen på. 
ProViva har ”action” i sin film som gör att det händer mycket och det är många intryck att ta in för 
mottagaren. Hjärt-Lungfondens reklam har ett lugnare tempo där Björn Hellberg står på en och 
samma plats och talar in i kameran. Dessa olika tempon tror vi kan attrahera olika målgrupper. I 
ProVivas mer händelserika reklamfilm är det rikt med kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta tror vi 
är till hjälp för att ProVivas helt okända personer ska kunna tala till mottagarna. Att använda en känd 
person, som Hjärt-Lungfonden gör, tolkar vi som ett försprång på flera sätt. Bland annat stärker det 
filmens ethos samt mottagarnas vi-känsla och positiva associationer. Det gör också att man kan 
använda sig av en mer ”avskalad” reklamfilm.  
 
7.2.4 Reklamfilmernas strategi och utformning 

ProViva och Hjärt-Lungfonden använder rationella kommunikationsstrategier. Det innebär enligt 
teorin i kapitel 3, avsnitt 3.5.1, att målgruppen är relativt högt motiverad och agerar rationellt. Enligt 
teorin kan man till denna målgrupp använda djupare argument och bör framställa sina argument i 
text och siffror. Dessa tendenser ser vi både i ProVivas och i Hjärt-Lungfondens filmer. Hjärt-
Lungfonden använder statistik med allvarlig innebörd. De kopplar också sin information till dagens 
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forskare, vilket vi ser som djupa argument som ger förtroende och tyngd åt informationen. ProViva 
använder rationella argument och hänvisar även de till svensk forskning. De har på så sätt ett djup i 
argumenten. Vi ser alltså en tydlig linje i båda filmerna vilken vi anser faller inom ramen för den 
rationella kommunikationsstrategin. 
 
Vi ser ändå en skillnad i hur man utformar och riktar sina reklamfilmer. Hjärt-Lungfonden använder 
en avskalad film och riktar hela budskapet tydligt och direkt till mottagaren. ProViva använder en 
annan kontext med vidare ramar för vad som inkluderas i filmen och budskapet blir bara en del av 
denna. En anledning till skillnaden kan vara att det i Hjärt-Lungfondens fall handlar om större 
summor pengar. Därför tror vi att man har målgruppsanpassat sin film tydligt och velat göra den 
skarp och lite spetsig. En annan del av förklaringen till detta tror vi ligger i organisationernas natur. 
Hjärt-Lungfonden är en organisation med ett allvarligt budskap. Deras ”produkt”, insamlingen av 
pengar som ska bekosta forskningen, berör liv eller död. Det kan också vara svårt att motivera 
människor att ge pengar då målet ligger långt ifrån mottagaren, det finns egentligen inga garantier för 
att pengarna man ger blir till nytta. ProViva däremot har en tydlig och relativt billig produkt som 
kan ge köparen en direkt nytta. Vi tror inte att ProViva har ett lika stort behov av att framställa sig 
själva som en ”seriös” organisation med ett tydligt och avskalat budskap som Hjärt-Lungfonden. De 
har råd att låta mottagaren få associationer och upplevelser vid sidan av sin tes.  
 
7.3 Sammanfattning 

Vi har redogjort för hur organisationerna använder retoriska verktyg och bilder för att påverka 
mottagaren. Vi har också diskuterat vilka olika typer av reaktioner respektive film väcker. I slutet av 
denna uppsats vill vi nu sammanfatta de viktiga slutsatser vi dragit som svar på vår forskarfråga.  
 
På många punkter liknar filmerna från nonprofitorganisationerna filmerna från de kommersiella 
företagen, både vad gäller utformning och kommunikationsaspekter. Genomgående tycker vi oss 
trots allt ha hittat en skillnad. Filmerna från nonprofitorganisationerna är utformade på ett sätt som 
styr mottagarens reaktioner mer än vad de kommersiella filmerna gör. Detta är en konklusion som vi 
har gjort inom flera olika kategorier i våra tolkningar. Framförallt är det de konnotationer bilderna 
ger som vi ser är mer kulturellt gemensamma i nonprofitfilmerna och i högre grad individuella i de 
kommersiella filmerna. Men vi kan också se dessa tendenser i förslagens tydlighet och i filmernas 
utformning. Nonprofitfilmerna visar tydligare syften och budskapen i filmerna och det ges i princip 
inget utrymme för missuppfattningar eller tolkningar vid sidan av kärnan. De kommersiella filmerna 
däremot gör större utsvävningar från ”huvudspåren” och har en berättelse vid sidan av huvud-
budskapet. En trolig orsak till att det ser ut så här är att de kommersiella företagen har tydliga 
produkter medan nonprofitorganisationerna har större och mindre tydliga ändamål. Vi kan tänka oss 
att ett kommersiellt företag med en tydlig produkt kan ge mottagaren utrymme att skapa egna 
associationer utanför produkten och reklambudskapet. Nonprofitorganisationerna, som har ett större 
avstånd till ändamålet för verksamheten, har större behov av att vara tydliga och riktade i sina 
reklamsatsningar.  
 
Ytterligare en skillnad är hur organisationerna har valt att illustrera problemet vilket de säger sig ha 
lösningen på. Nonprofitorganisationerna väljer att förmedla en hotbild och erbjuder mottagaren en 
roll att spela i strävan mot en lösning av problemet. De kommersiella företagen väljer en mer positiv 
framtoning och lockar med ett bra erbjudande för mottagaren. Vi upplever att negativa känslor 
såsom ett hot om krig eller sjukdom ter sig starkare än positiva känslor, exempelvis humor eller 
längtan. Återigen ser vi hur nonprofitorganisationerna kan styra mottagarnas uppfattning av filmerna 
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genom att framkalla starkare känslor som ofta väcker liknande reaktioner hos olika individer. De 
kommersiella företagen har inte samma behov av att väcka starka känslor. 
 
Vi har nu redovisat de slutsatser vi fått fram av att analysera och tolka fyra olika reklamfilmer. Vi 
påminner om att dessa slutsatser inte kan generaliseras på reklamfilmer i stort. Men vi anser att de 
resultat vi kommit fram till är intressanta och kan tillföra något till diskussionen om reklamfilm från 
nonprofitorganisationer. Vi har inte svarat på frågan huruvida nonprofitorganisationer bör investera 
ekonomiskt i reklamfilm eller inte, men vi har gett ett mottagarperspektiv på hur dessa filmer 
uppfattas och fungerar. Kanske har något tänkvärt dykt upp, både för mottagare och för sändare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Lathund för retorisk analys. 

1. Innehåll: En kort beskrivning av inslaget; texter, bilder, musik 
 
2. Dispositionen: Vilka delar ingår? (Hur väcker man uppmärksamhet och intresse? Vad vill man att 
publiken ska veta först - bakgrunden? Vilket är förslaget? Vilka är de viktiga argumenten, hur bevisar man 
dem? Hur avslutar man?) 
 
3. Övertygningsmedel:  
 
Ethosargument – Hur skapas förtroende och välvilja för talaren? Hur skapas ”vi-känsla”? 
 
Argument som stärker en talares ethos: 
TALAREN SJÄLV 
Utbildning, kompetens och kunskap 
Ansvar, ärlighet och goda avsikter 
Framgång 
Familjebakgrund och rätt umgänge 
Utseende, klädsel, känsla för stil och god smak 
Företag: Logotype, brevpapper, uniformer, butiksinredningar 
 
STÖDJA SIG PÅ AUKTORITETER 
Citat av kända personer 
Vetenskapliga tester 
Den allmänna opinionen: folkliga och populära uppfattningar; ”folkviljan” 
Kända personer och företag med högt anseende 
Erkända moralprinciper: demokrati, solidaritet, mänskliga rättigheter, naturlagar, rättvisa 
Gud, religion, högre makter 
 
SAMHÖRIGHET MED PUBLIKEN 
Vi-känsla, släktskap, lika social bakgrund 
Lika värderingar och intressen 
  
Logosargument – Hur låter man mottagaren dra slutsatser själv? Hur används fakta, logik och sakliga 
argument för att övertyga? 
 
GENOM ATT STÖDJA SIG PÅ 
Statistik, siffror och facktermer 
Sakupplysningar 
Nyttoargument 
Tal som hjälper publiken att dra slutsatser, få insikter och ”aha-upplevelser” 
 
Patosargument – Vilka känslor vill talaren väcka – och hur? I vilket syfte? Vilka argument stöder sig på 
känslor? 
 
VÄCKA FRUKTAN ELLER VREDE 
Att skapa hotbilder kring: 
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Utomstående personer, avvikande, andra folkgrupper 
Miljöförstöring, sjukdomar, krig 
Maktmissbruk, korruption, orättvisor 
 
VÄCKA HOPP OCH FÖRVÄNTAN 
Visa på möjligheter att: 
Uppnå trygghet, gemenskap, sex, framgång, status, med mera 
Visa lösningar på hot och problem 
Vända motgång till framgång 
Skapa en vi-känsla, visa att åhöraren tillhör ”rätt” grupp 
Erbjuda en betydelsefull roll eller uppgift 
 
SKAPA ENTUSIASM OCH HÄNRYCKNING 
Humor 
Musik och skönhetsupplevelser 
Massupplevelser, känsloutlevelser, kollektiv hänryckning 
 
VÄCKA MEDLIDANDE OCH MEDKÄNSLA 
Visa exempel på motgångar, otur, olyckor och lidande hos människor och djur 
Visa eget lidande, skapa samhörighet 
 
5. Kommentarer: Hur påverkas man själv? Andra synpunkter. 
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Bilaga 2. Lathund för bildanalys. 

Utgångspunkter: 
• Hur tolkas bilden? 
• Hur uppstår betydelser och konnotationer? 
• Hur är bilden konstruerad? 

 
Bildbeskrivning 
Vad man ser 
Människorna 
Föremålen 
Miljön 
Situationen 
Bildens kontext (bakgrund, text med mera) 
 
Hur man ser 
Gestalt och bakgrund 
Placering 
Bildvinkel 
Bildutsnitt (beskärning) 
Skärpa 
Blickriktningar 
Ljus och skugga 
Färg 
 
Bilden  kan också innehålla: 
Symboler 
Varumärken, logotyper 
 
Tolkningar (konnotationer) 
Hur tolkas uttrycken? 
Vilka betydelser och konnotationer kan uppstå? 
Hur samspelar bilden med texten? 
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