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För avsändaren av TV-reklam är det viktigt att nyttja innehåll som ger effekt, bland annat för att få 

mottagarens uppmärksamhet och sedan behålla den (Hägg, 1998). Vad är det då för innehåll i reklamfilm 

som skapar effekt? Tidigare forskning fokuserade på reklamfilmers påverkan hos mottagarna. En diskussion 

kring vad i reklamfilm som producerat effekt förekommer inte. Kring djur i reklamfilm existerar det inte 

mycket forskning och någon undersökning av en djurskyddsorganisations reklamfilm har inte genomförts. 

Att granska effektbygget i reklamfilm som innehåller djur och där avsändaren är en djurskyddsorganisation 

är alltså en forskningslucka som denna studie avser att fylla, med hjälp av en kvalitativ textanalys.  

En reklamfilm från den ideella djurskyddsorganisationen World Animal Protection har granskats, med 

semiotik och retorik som analysmetoder. Syftet var att undersöka vilket innehåll i en reklamfilm som ger 

upphov till effekt, där det huvudsakliga innehållet i reklamfilmen är djur, men även att ta reda på om det 

fanns innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt. Resultatet visar att det är flera olika sorters 

innehåll som skapar effekt, till exempel husdjur, miljön där djuren vistas och i vilken följd de olika scenerna 

förekommer. Vidare visar resultatet att det finns innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt i 

reklamfilmen. Ett exempel på sådant innehåll är att berättarrösten kunde uttryckt sig mer utifrån ”vårt” 

istället för ”ert” perspektiv. Resultatet ger kunskap om vad som ger upphov till effekt i reklamfilm som 

handlar om djur. 
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For the sender of television advertising, it is important to utilize content that gives effect, especially to get 

the receiver’s attention and then maintain it (Hägg, 1998). What is the content of a commercial that creates 

effect? Previous research focused on the impact that commercials have on the receivers. A discussion of 

which content that produced effect in commercials does not occur. About animals in commercials, it does 

not exist much research and a study of an animal welfare organization’s commercial has never been done 

before. To examine which content that creates effect in a commercial that includes animals and where the 

sender is an animal welfare organization is thus a research gap that this study aims to fill, using a qualitative 

text analysis. 

A commercial from the non-profit animal welfare organization World Animal Protection has been reviewed, 

with semiotic and rhetoric analysis. The purpose was to identify which components a commercial contains 

to generate effect, where the main content in the commercial is animals, but also to find out if there was 

content that could have created more effect. The result shows that there are several different types of 

content that generates effect, such as pets, the environment where the animals are displayed and the order of 

the various scenes. Furthermore, the result shows that there is content that could have created more effect 

in the commercial. An example of such content is that the narrator in the commercial could have expressed 

itself more based on “our” and not "your" perspective. The results provide knowledge about what creates 

effect in the commercial about animals.  
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 Inledning och bakgrund 

Reklam omsätter många miljoner kronor varje år, även i ett litet land som Sverige. Sannolikt präglar den 

också vårt sätt att tänka och leva med större kraft än vi anar eller vill acceptera. Men hur fungerar reklam? 

Det enda man med viss säkerhet kan påstå är att mycket av reklamen inte fungerar, vilket betyder att 

mycket av vad företag betalar för reklamen är bortkastade pengar (Johannesson, 1998).  För att det ska 

löna sig är det därför viktigt med effektiv reklam i försöket att nå ut genom mediebruset. 

Företag använder olika medel för att nå fram genom mediebruset, oftast för att tjäna pengar. Det finns 

dock organisationer som har ett annat syfte med sin reklam än att öka omsättning, ett syfte att få andra 

individer att överleva och må bra, nämligen hjälporganisationer. Även de måste nå fram i bruset eftersom 

många av dem är beroende av månadsgivare och bidrag för att kunna fortsätta med sin verksamhet. 

Effektiv reklam för en hjälporganisation är alltså en viktig byggsten i många individers överlevnad. Att 

studera hjälporganisationers reklamfilmer kan ge nyttig information som kan effektivisera deras reklam, 

som i sin tur kan förbättra tillvaron för många. 

Många vänder sig till TV som medium för att försöka nå ut med sin reklam, bland annat 

hjälporganisationer. En av dessa är djurskyddsorganisationen World Animal Protection som jobbar för att 

djur ska behandlas rättvist och ha rätten att överleva. Organisationen har gjort en reklamfilm som ligger till 

grund för denna studie. Reklamfilmen innehåller djur, inte bara som bakgrund vilket många andra 

reklamfilmer gör utan som huvudsakligt innehåll. 

Vad som skapar effektiv reklam är alltså en fråga värd att ställa. Mycket forskning redogör vad effektiv 

reklam är utifrån effekten den har på mottagarna. Vilket innehåll i reklamfilm det är som skapar effekt är 

däremot ett relativt outforskat område. Vilka element i TV-reklam som ger upphov till effekt där TV-

reklamen huvudsakligen innehåller djur, är en kombination som aldrig tidigare undersökts och utger vad 

som i denna studie avses att undersöka.  

För att undersöka detta kommer en kvalitativ textanalys genomföras på en reklamfilm från World Animal 

Protection, med semiotik och retorik som grundläggande medel. Kvalitativ textanalys används för att få en 

djupgående förståelse av till exempel en reklamfilm och används bland annat i samband med semiotik och 

retorik (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). 

Att undersöka vilket innehåll i en reklamfilm som ger effekt, där reklamfilmens huvudsakliga innehåll är 

djur, kan vara relevant för forskare som undersöker olika sorters reklameffekter. En grundläggande insyn i 

vad det är som producerar effekt kan förtydliga frågor kring effekten på mottagare, även om det är något 

som denna studie inte avser att undersöka.  
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1.1 Studiens disposition 

Först görs en genomgång av reklam, reklamfilm och organisationen World Animal Protection som ger en 

grund inför resterande kapitel. Kapitel två leder in till en översikt av det existerande forskningsläget och 

det redogörs för undersökningar som är relevanta för denna studie. I nästa kapitel klarläggs studiens 

problemformulering som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Detta kapitel behandlar även 

avgränsningar för studien.  I kapitel fyra följer en orientering av studiens valda teorier; först semiotik och 

retorik, sedan solidaritetsanspråk och till sist teorier som berör relationen mellan människa och djur. 

Studiens metod och analysmodeller presenteras i kapitel fem. Här följer även en genomgång av materialet. 

I kapitel sex redovisas studiens analys och resultat, först utifrån semiotiken och sedan retoriken. Här 

anknyts analysen till forskning och teorier. I kapitel sju belyses slutsatser som dragits från föregående 

kapitel och frågeställningarna besvaras. Detta kapitel redovisar även för studiens metoddiskussion. 

Studiens sista kapitel behandlar framtida forskning inom området.  

1.2 Reklam och reklamfilm 

Reklam bjuder på ett obegränsat flöde av texter och bilder som skildrar både den gällande tidsandan och 

de människouppfattningar som råder. Reklamens avsikt är att få oss att pröva nya saker och tänka i nya 

banor. Generellt förknippas reklam med olika former av påverkan. Oftast vill man dock inte låta sig 

påverkas av reklamen och man lever i tron om att det bara är andra som påverkas och inte en själv. 

Reklam ses som en naturlig del av vår vardag och vi möter den överallt. För många är reklamen en lika 

självklar del i mediernas innehåll som nyheter, nöje och sport (Grusell, 2008). 

För att betraktas som reklam måste den följa vissa kriterier. Den ska vara: betald, opersonlig, ha en 

identifierad avsändare, förmedlas via massmedier och ha avsikten att påverka eller utöva någon form av 

inflytande. Reklam kan skilja sig från övrigt medieinnehåll på fyra faktorer (Grusell, 2008):  

 Reklam är som regel inte huvudskälet till medieanvändningen.  

 Reklam är oftast en följd av medievalet, som ett bihang - vare sig man vill ta del av den eller inte.  

 Reklam är en köpt annonsplats.  

 Kravet på individens förmåga att förstå reklamen skiljer sig från övrigt medieinnehåll. 

Reklam har blivit en dominant kraft i västerländska samhällen och numera även i övriga delar av världen. 

Tidigare var reklam en aktivitet inom den kommersiella sektorn, men har alltmer flyttat till den offentliga, 

politiska och sociala sektorn. Reklamen är inte bara en ideologisk maktfaktor utan har även en stor 

ekonomisk betydelse (Mral & Larsson, 2004). 

TV är ett massmedium som når ut till en stor publik (Haglöf, 1994). Den kommersiella televisionen har 

haft större inverkan på den allmänna reklam- och medieutvecklingen än något annat massmedium 

(Gustafsson, 2005). Vid TV-reklam har mottagarna lättare att undvika reklamen än vid andra medier, 
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genom att till exempel byta kanal eller gå ifrån TV:n (Grusell, 2008).  I en TV-reklam måste man därför 

fånga mottagaren uppmärksamhet direkt för att få dem att stanna kvar och inte zappa över till nästa kanal 

(Hägg, 1998).  

1.3 World Animal Protection 

World Animal Protection är en ideell organisation som jobbar för att sätta stopp för djurplågeri. De anser 

att alla djur har rätt till ett liv utan smärta och arbetar globalt med att hjälpa samhällen att skydda och ta 

hand om sina djur. Organisationen önskar att öka förståelsen för hur viktiga djur är för oss alla och hur 

beroende vi är av dem. World Animal Protection jobbar för att inspirera människor att förbättra livet för 

djur. Organisationen hette tidigare Word Society for the Protection of Animals; WSPA (World animal 

protection, u.å.). 

Denna studie kommer undersöka en reklamfilm från World Animal Protection för att den inte bara 

innehåller djur, utan det viktigaste budskapet i dem handlar om djur. Målet med reklamfilmen är att 

människor efter att ha sett den ska bidra med pengar så att organisationen på så sätt kan hjälpa djuren från 

lidande. Organisationen har flera reklamfilmer (YouTube, u.å.), men denna reklamfilm valdes eftersom 

den lade grunden till intresset att genomföra denna studie.  
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 Tidigare forskning 

Det existerande forskningsläget innebär de mest aktuella kunskaperna inom ämnet vid en viss tidpunkt 

(Rienecker & Jørgensen, 2014). Forskningen som presenteras i detta kapitel behandlar reklamfilm, djur i 

reklam, djur i reklamfilm och relationen mellan djur och människa. Den tidigare forskningen kommer, 

förutom att påvisa vilken forskning som saknas inom området, att hänvisas till för att förklara resultatet i 

denna studie. 

2.1 Översikt 

Tidigare forskning som är relevant för denna studie är om reklamfilm och djur i reklam. Det finns överlag 

mycket forskning om reklamfilm men det finns inte särskilt mycket forskning om reklam som innehåller 

djur. Överlag fokuserar forskningen på reklamens effekter hos mottagare. Forskningen är framförallt gjord 

i USA men även i Belgien och Sverige. 

De teorier som är återkommande i den tidigare forskningen är semiotik, retorik och teorier om attityder. 

Utöver dem är det väldigt varierade teorier som är lämpade för den specifika forskningen. Inom forskning 

om reklamfilmer och om djur i reklam är kvantitativ innehållsanalys och experimentell design de vanligast 

förekommande metoderna.  

2.2 Reklamfilm från vinstdrivande och icke vinstdrivande varumärken 

Irene Roozen (2013) publicerade en studie som undersökte reklamfilmer från vinstdrivande varumärken 

jämfört med icke-vinstdrivande varumärken. Hon studerade effekten av känslor, framkallade av både 

reklam och dess sammanhang. Resultaten visar att sorgsen reklam är det bästa tillvägagångssättet. 

Resultatet visar även att sorgsen reklamfilm från ett vinstdrivande varumärke är lätt att komma ihåg och 

känna igen och att sorgsen reklamfilm från ett icke-vinstdrivande varumärke har stor påverkan på attityder 

och beteende gentemot varumärket.  

2.3 Djur i reklam 

Lancendorfer, Atkin och Reece (2008) har undersökt om det är framgångsrikt att använda djur i tryckt 

reklam och vilken effekt djur har på mottagarens attityd till annons och till varumärke. Resultatet visade 

att alla 260 respondenter identifierade en hund i annonserna som faktiskt innehöll en hund medan endast 

tre respondenter påstod sig ha sett ett djur i annonserna som i själva verket inte innehöll något djur. 

Slutsatsen blev att det i dag är en vanlig metod för reklamkampanjer att använda djur. Uppfattningen är att 

djur i annonser ger bra känslor för annonsen och varumärket. Lancendorfer, Atkin och Reece (2008) 

konstaterar att användningen av djur i reklam har positiva effekter för varumärket, särskilt i kombination 

med en positiv inställning till husdjur. 

2.4 Djur i reklamfilm 

Lerner och Kalof (1999) har undersökt hur djur framställs i TV-reklam. Detta utförs genom att undersöka 

dominerande meddelanden om djur i TV-reklam och på vilka sätt dessa meddelanden kan bli föremål för 
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alternativa tolkningar. I resultatet kom de fram till sex olika teman för djuren i reklamfilmerna. Djuren 

framställdes som: nära och kära, symboler, verktyg, liknelser, olägenheter och djur i naturen. Många 

reklamfilmer i undersökningen innehöll mer än ett tema. De kom fram till att det är positivt att införliva 

icke-mänskliga djur i populärkultur (Lerner & Kalof, 1999).  

2.5 Människans syn på djur 

Lundmark (2000) har undersökt hur människor värderar sin biologiska och ekologiska omgivning. De 

centrala frågorna behandlar människors uppfattningar om naturens och djurens moraliska relevans och 

signifikans i förhållande till människans.  

Lundmark (2000) går i sin studie igenom tre kvantitativa undersökningar som alla hade liknande resultat. 

Majoriteten av de personerna som svarat i undersökningarna anser att människan inte har högre värde än 

djuren.  Vidare visade det sig att de yngre generationerna till en större grad anser att djur och människa har 

samma värde jämfört med de äldre. 

Syftet med Lundmarks undersökning var att med hjälp av kvalitativa metoder studera grundläggande 

värderingar gällande människans, naturens och djurens moraliska position i tillvaron. Vidare var syftet att 

undersöka om det fanns skäl nog att hävda att människans värderingar på ett fundamentalt sätt har 

förändrats i en riktning från en människocentrerad syn till en icke-människocentrerad syn på omgivningen. 

Resultatet tyder på att alla ytterst hyser en människocentrerad värderingsgrund. När intressekonflikter 

mellan djur och människor ställts på sin spets har människans intressen alltid prioriterats. Angående 

värderingar om djur och natur i allmänhet visar resultatet att djur tillskrivs inneboende värde, om än av 

skiftande storlek, men det finns alltid en gräns för hur stort detta värde uppfattas vara. Icke-mänskliga 

djurs inneboende värde är alltid mindre än människornas, men naturen (som inkluderar djuren) ses ändå 

som viktig eftersom människan är beroende av den för sin egen överlevnad (Lundmark, 2000).  

Resultaten visar alltså motsatsen till resultaten i de kvantitativa undersökningar som Lundmark (2000) 

redogjorde för. Han hävdar att man bör förhålla sig kritiskt till de kvantitativa undersökningarnas resultat, 

dels på grund av de metodologiska problemen och dels beroende på att det troligen inte är människors 

värderingar man mäter utan snarare ytligare attityder och opinioner. Dock hävdar Lundmark att det ändå 

är rimligt att anta att dessa studier faktiskt pekar mot att människors uppfattning om den icke-mänskliga 

världen på något sätt förändrats. Mycket talar för att det i samhället sker en förskjutning av vår syn på den 

icke-mänskliga världen, där djur och natur värderas i allt större utsträckning.  
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 Problematisering 

Problemformuleringen är den fråga som det centrala påståendet i slutsatsen är ett svar på (Rienecker & 

Jørgensen, 2014). Efter problemformuleringen redogörs det för studiens syfte och framtagna 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de avgränsningar som studien innehar.  

3.1 Problemformulering 

Världen över lider och plågas massor av djur (World Animal Protection, u.å.). Djurskyddsorganisationer 

gör allt de kan för att stoppa detta men är beroende av månadsgivare och bidrag för att kunna fortsätta 

med sin verksamhet. Ett sätt för organisationer att få in pengar är genom att mottagare ser och påverkas 

av organisationens reklamfilm vilket i sin tur kan leda till att mottagarna väljer att bidra med pengar. 

Effektiv reklam för en djurskyddsorganisation är alltså en viktig byggsten i många djurs överlevnad. För 

att kunna skapa en så effektiv reklamfilm som möjligt är det viktigt att veta vad den ska innehålla. Därför 

är det relevant att undersöka en reklamfilm från en djurskyddsorganisation för att se vad som hade kunnat 

ge upphov till mer effekt. Tidigare har djur i reklam och reklamfilm undersökts men det saknas forskning 

där avsändaren är en djurskyddsorganisation och har ett huvudsakligt samband till djur.  

I dag finns det ett problem med reklamfilm på TV; mottagarna kan lätt undvika reklamen (Mral & 

Larsson, 2004). Detta innebär att en reklamfilm måste innehålla något speciellt för att kunna väcka 

uppmärksamhet och skapa effekt. Vad är det egentligen för innehåll i en reklamfilm som skapar den 

önskade effekten? Hur ser effektbygget ut i en reklamfilm och vilka element är det som producerar effekt? 

Tidigare forskning fokuserade på reklamfilmens påverkan hos mottagarna, men det existerar ingen 

diskussion kring vad i reklamfilm som producerat effekterna. Att undersöka vad som producerar effekt i 

en reklamfilm som handlar om djur är en kombination som aldrig tidigare studerats och utgör vad denna 

studie avser att undersöka. 

3.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som ger upphov till effekt i en reklamfilm vars huvudsakliga 

innehåll är djur. Vidare går syftet ut på att identifiera vilket innehåll som eventuellt hade kunnat göra 

reklamfilmen mer effektiv. Reklamfilmen som i denna studie kommer att undersökas är från den ideella 

organisationen World Animal Protection, som arbetar för att göra världen en bättre plats för djur (World 

Animal Protection, u.å.). Utifrån syftet har nedanstående frågeställningar utformats:  

 Vilket innehåll i reklamfilmen från World Animal Protection ger upphov till effekt? 

 Finns det innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt i reklamfilmen från World Animal 

Protection? 
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3.3 Avgränsningar 

Denna studie avser att granska en reklamfilm från World Animal Protection för att identifiera vilket 

innehåll den använder för att skapa effekt och om det finns innehåll som hade kunnat skapa mer effekt. 

Detta innebär att studien inte avser att undersöka vilken effekt reklamfilmen har på mottagarna. Materialet 

kommer att tas fram med hjälp av en textanalys, vilket betyder att subjektet som står bakom texten inte 

kommer vara betydelsefullt för analysen. Vidare är det inte intressant hur texten kommer mottagas 

(Østbye et al., 2003). Genom att använda denna metod i studien kommer information som involverar 

mottagarna inte kunna undvika att identifieras, men att analysera mottagarnas påverkan är inte en del av 

studien och kommer inte att analyseras. Då reklamfilmen är framtagen för att nå ut till mottagare kan dock 

resultatet tänkas ha samband till mottagarna.  

De teorier i den tidigare forskningen som till största del användes var semiotik, retorik och teorier som 

berör attityder. Faktumet att det är teorier som används mycket talar för att det är effektiva metoder att 

använda inom området. Teorier som berör attityder involverar dock mottagarna på ett sätt som inte är 

relevant för denna studie, då det intressanta är effektens uppkomst i reklamfilmen och inte vad effekten är 

på mottagare.  De metoder som är vanligast förekommande i tidigare forskning är kvantitativ 

innehållsanalys och experimentell design. Med denna studie är avsikten att djupdyka i reklamfilmens 

innehåll och inte att studera något förekommande över tid eller liknande som förknippas med kvantitativ 

forskning, därför valdes kvalitativ textanalys. Experimentell design involverar också mottagarna vilket inte 

var relevant för denna studie.  

Semiotik och retorik är väldigt breda områden och används som teori och analysmetoder i denna studie. 

För att begränsa studiens omfattning har enbart de delar som ansågs mest relevanta beskrivits i studiens 

teorikapitel och nyttjats i analysen. Detta innebär att delar från de två teorierna prioriterats bort.  

Denna studie kommer inte att generalisera resultatet till andra reklamfilmer, utan analysresultatet gäller 

enbart reklamfilmen från World Animal Protection. Dock kan det tänkas att analysmodellerna kan 

användas för att analysera andra reklamfilmer där innehållet är det intressanta och att andra organisationer 

med samma mål kan dra nytta av resultatet. 
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 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de teorier som kommer användas i studien. Med teori menas ett system av 

lärosatser eller antaganden inom ett ämnesområde som kan användas för att beskriva, förklara och 

förutsäga ämnets olika fenomen. Teori bildar även förståelseramar för ämnet (Rienecker & Jørgensen, 

2014). De olika teorierna kommer bland annat ligga till grund för analysmodeller och som förklaring till 

undersökningens resultat.  

4.1 Semiotik 

Semiotik handlar om relationen mellan text, mottagare och kulturell kontext. Det bidrar till förståelse av 

vad en text är och hur mening skapas (Østbye et al., 2003). Teorin studerar tecken, som är ord, ljud och 

allt visuellt som uttrycker en mening. Semiotik studerar inte bara tecken i sig utan också deras system; att 

tecken har kopplingar till alla andra tecken (Barnard, 2001; Cobley & Jansz, 2010; Smith, Moriarty, 

Barbatsis & Kenny, 2005) 

En av grundarna till modern semiotik var Saussure. Han delade upp tecknet i två delar: signifier och signified 

(Berger, 2014). Signifier är den materiella aspekten av ett tecken; när någon pratar så rör sig stämbanden 

och ljud skapas av stämbandens vibration. Signified är det mentala konceptet; när man hör ordet “hund” 

tänker man inte på en riktig specifik hund, utan på det mentala konceptet “hund-het”. Man tänker på 

egenskaper en hund, till exempel att den skäller, gillar pinnar, viftar på svansen och så vidare (Cobley & 

Jansz, 2010). Centralt för Saussures förståelse av tecknet är den slumpmässiga kopplingen mellan signifier 

och signified (Berger, 2014; Cobley & Jansz, 2010; Smith et al., 2005). Det mentala konceptet av “hund” 

har inte nödvändigtvis fått den betydelsen av signifier, alltså ljudet som hörs. Olika språk har olika ord för 

hund, men det har samma betydelse och funktion. Enda anledningen till att signifier har fått betydelsen av 

signified är på grund av ett konventionellt förhållande, där man kommit överens om regler som reglerar 

relationen. Om tillräckligt många skulle bestämma sig för att byta ut ordet hund mot något annat, till 

exempel “skällare”, skulle det vara möjligt då det inte finns någon naturlig anledning varför det heter 

“hund” (Cobley & Jansz, 2010). 

Semiotiken rör sig bortom de vanliga och självklara betydelser av väl kodade tecken, som till exempel 

stoppskyltar. De tolkar nivåer av betydelser och ibland även dolda betydelser i komplexa meddelanden. 

Denotation och konnotation är bokstavliga verktyg som kan användas för att packa upp olika typer av 

betydelser i meddelanden som är mer komplexa än en stoppskylt. Barthes och Stuart Hall har utvecklat 

signifier och signified genom att inkludera denotation och konnotation (Smith et al., 2005). Denotation är 

en beskrivning eller representation av signified. Denotation kan ses som den direkta, specifika och 

bokstavliga meningen vi får av ett tecken (Berger, 2014; Smith et al., 2005; Østbye et al., 2003). 

Konnotation är medbetydelsen (Østbye et al., 2003), alltså meningen som framkallas av objektet; och vad 

det symboliserar på en subjektiv nivå. Det härstammar ifrån tidigare erfarenheter eller upprepningar 

mellan tecknet och dess objekt (Smith et al., 2005). Konnotation kan ses som de kulturella meningarna 
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som kopplas till ord eller andra former av kommunikation. Ett ords konnotation innebär den symboliska, 

historiska och emotionella betydelsen som är kopplat till det (Berger, 2014). 

Semiotiken är relevant för denna studie då ambitionen är att gå på djupet och undersöka de olika 

betydelserna i materialet genom att identifiera vilka tecken som finns i innehållet och hur de förhåller sig 

till varandra. Studien kommer att använda denotation och konnotation för att nå så djupa betydelser som 

möjligt från tecknen.   

4.2 Retorik 

Retorik är läran om konsten att tala (Hägg, 1998; Johannesson, 1998) och tala så att man övertygar 

(Johannesson, 1998; Østbye et al., 2003). Det handlar om en framställning i tal och skrift som har ett 

målinriktat syfte och att tala med förnuft och känsla (Fällman & Thörnberg, 2009). Det handlar även om 

att få lyssnaren att se tillvaron så som talaren gör det och att ansluta sig till det som talaren står för 

(Østbye et al., 2003). Om man vill informera människor måste man också övertyga dem om att kunskapen 

man vill förmedla är sann, värdefull och nödvändig (Johannesson, 1998). 

Allt oftare talar man nu om vikten att kunna övertyga - i partikanslier, i kurser om ledarskap och på 

reklambyråer. Allt språk är påverkan, den som talar vill alltid styra och forma andras tankar och känslor. 

Retoriken kan lära oss att urskilja dessa mekanismer i reklam (Johannesson, 1998). Man talar ibland om 

litteraturens retorik och bildens retorik men även reklamens, filmens eller mediernas retorik. Hägg (1998) 

menar att det är fullt möjligt att försöka tillämpa retorik som reklammakare, och Johansson (1998) tycker 

att man kan betrakta reklam som en slags retorik eftersom målet är att övertyga. Det innebär att vi kan 

jämföra den med andra retoriska språk i samhället och analysera exempelvis annonser med retorikens 

verktyg. Vi kan alltså inte bortse från att reklam är en modern form av retorik (Johannesson, 1998). 

Retorikanalys ligger även nära till hands i en undersökning av TV-reklam. Reklam handlar om att göra 

publiken uppmärksam på ett budskap. Reklambranschen har uppmärksammat och tagit till sig retorikens 

idéer i konsten att övertyga (Mral & Larsson, 2004). 

4.2.1 Pathos, ethos och logos 

För att nå syftet med sitt tal, visste den antike talaren att redskapen var att visa pathos, ethos och logos 

(Fällman & Thörnberg, 2009). Dessa är tre grundläggande medel för att övertyga och fungerar som 

byggstenar i retoriska analyser (Mral & Larsson, 2004; Østbye et al., 2003):  

 Pathos innebär att väcka känslor. 

 Ethos innebär trovärdighet och integritet. 

 Logos innebär det förnuftiga och rationella i argument. 

Pathos innebär att väcka känslor hos åhörarna (Carlsson & Koppfeldt, 2003; Fällman & Thörnberg, 2009; 

Johannesson, 1998) och är ett levande ord i modern svenska, där det i praktiken används ungefär 

synonymt med “engagemang”. I retoriken har ordet dock betydelsen “känsla” i allmänhet, det vill säga att 
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försöka påverka publiken genom emotionellt laddad framställning (Hägg, 1998). Om du visar känsla och 

engagemang för det du talar om, så når du lättare ut med ditt budskap (Fällman & Thörnberg, 2009), 

genom att visa känslor kan man alltså väcka känslor. Beroende på talets syfte kan man väcka känslor som 

till exempel fruktan, upprördhet, längtan, komik, hopp eller medlidande. Fruktan och hopp är två starka 

känslor som kan utnyttjas i reklam. Hopp kan väckas genom att erbjuda lösningar på problem (Carlsson & 

Koppfeldt, 2003). Fruktan kan representeras av den motbild som valet att inte konsumera genererar, ställd 

mot bilden vi ser i reklamen där varan eller tjänsten konsumeras (Mral & Larsson, 2004).  

Ett annat sätt att väcka pathos hos en åhörare är att få den att känna sig viktig (Carlsson & Koppfeldt, 

2003). Det är en viktig retorisk regel att i varje läge där du vill övertyga, försöka se saken ut "vårt", ditt och 

åhörarnas, perspektiv och inte i "ert" (Hägg, 1998). Dessutom reagerar människor positivt när någon 

uttrycker något som vi starkt håller med om eller som vi själva sagt om vi kunde (Carlsson & Koppfeldt, 

2003).   

Känslorna i rösten förmedlas bland annat genom röstvolym, tonläge, tempo och dialekt. Även 

pauseringen är viktig för hur budskapet ska tolkas (Fällman & Thörnberg, 2009). Använder man både 

ethos och pathos på passande sätt för situationen när man talar kan man både väcka förtroende och 

känslor hos mottagarna.  

Starka och häftiga känslor kan upplevas genom musik (Carlsson & Koppfeldt, 2003). Musik är en viktig 

del i reklamens försök att övertala och förekommer i nästan alla reklamfilmer. Den påverkar hur vi 

upplever de rörliga bilderna samt de verbala och textade budskapen i en film. Musikens uppgift i TV-

reklam är skapa bakgrund, stämning och atmosfär, understryka ett skeende och de rörliga bilderna (Mral & 

Larsson, 2004).  

Ethos är de egenskaper som gör att talaren väcker förtroende genom sin personlighet (Carlsson & 

Koppfeldt, 2003; Fällman & Thörnberg, 2009; Hägg, 1998; Johannesson, 1998). Att studera ethos innebär 

att undersöka vad som gör en person trovärdig. TV är ett ethos-medium i högre grad än dagstidning eller 

radio, eftersom man kommer närmre andra människor (Carlsson & Koppfeldt, 2003). 

En grundprincip i den klassiska retoriken är att man aldrig kan övertyga någon utan argument 

(Johannesson, 1998). Logos innebär argument inom retoriken (Carlsson & Koppfeldt, 2003; Fällman & 

Thörnberg, 2009; Johannesson, 1998) som man framför genom att tala sakligt (Carlsson & Koppfeldt, 

2003). Man informerar, upplyser och undervisar med fakta, siffror och statistik. Genom rationella 

argument och bevis kan man med logos övertyga och få genomslagskraft (Fällman & Thörnberg, 2009).  

Retorik är en relevant teori för denna studie eftersom den handlar om att övertyga. Pathos, ethos och 

logos är grundläggande medel för att övertyga (Mral & Larsson, 2004; Østbye et al., 2003), därför är de 

viktiga verktyg i denna studie för att få kunskap om vilket innehåll som ger upphov till effekt och vilket 

innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt.   
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4.2.2 Disposition 

Förutom att ha argument måste man välja ut de argument som verkar mest ägnade att övertyga den publik 

man vill nå och påverka. Man måste finna ett sätt att steg för steg leda åhörarna till denna övertygelse 

(Johannesson, 1998). Denna del av retoriken är dispositionen, som även kallas dispositio (Hägg, 1998; 

Johannesson, 1998). Hägg (1998) benämner dispositionen som konsten att ordna sitt ämne, alltså hur ett 

tal bör vara uppbyggt. Han menar att dispositionen är en antik metod för att övertyga som fungerar än 

idag och att modellen lämpar sig utmärkt för modern reklam, framförallt i reklamfilm. I den klassiska 

retoriken är dispositionen uppdelad i fyra delar. Johannesson (1998) och Hägg (1998) har lite olika 

benämningar på de olika punkterna, men betydelsen är densamma. Nedan följer en sammanställning av 

Johannessons (1998) och Häggs (1998) förklaringar på retorikens disposition. Detta följs av vidare 

förklaringar av de olika delarna. 

 Exordium; vinnandet av åhörarenas välvilja. två metoder för att uppnå detta:  

o Principio; den rättframma metoden. 

o Insinuatio; den subtila metoden. 

 Narratio; förhistorien.  

 Probatio; tes samt bevis och argument för tesen. Delas upp i två delar: 

o Propositio; tes eller förslag. 

o Argumentatio, som består av: 

 Confirmatio; bekräftande argument för tesen, bevis för vår åsikt.  

 Refusatio; motbevisning. 

 Peroratio; talets manande avslutning. 

4.2.2.1 Exordium 

Talets inledning, exordium, anses vara av oerhörd betydelse för att vinna åhörarnas intresse, välvilja och 

förtroende. Där måste man samtidigt antyda vad talet ska handla om så att åhörarna kan förbereda sig på 

vissa typer av tankar och känslor (Johannesson, 1998). Det finns två metoder för att uppnå vinnandet av 

åhörarens vilja (Hägg, 1998):  

 Den rättframma metoden, principio, där man öppet talar om vilket ämne man tänker diskutera.  

 Den subtila metoden, insinuatio, där man subtilt talar om vilket ämne det är man tänker diskutera.  

4.2.2.2 Narratio 

Efter exordium kommer narratio. Detta är en sakframställning och berättelse som ska ge bakgrunden, 

förhistorien och de yttre omständigheterna till den fråga man vill behandla. En sådan berättelse måste vara 

klar och tydlig så att åhörarna tycker sig få all viktig fakta. Den ska också upplevas som sannolik men den 

behöver nödvändigtvis inte vara sann. Narratio ska dessutom vara kort, eftersom åhörarna lätt kan gripas 

av irritation vid en alltför mångordig eller utsvävande framställning med risk att det väsentliga ska drunkna 
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i alla detaljer och falla ur åhörarnas minne. Klar, kort, koncentrerad och sannolik är således den klassiska 

retorikens krav på en sådan berättelse (Johannesson, 1998).  

Genom exordium och narratio bör man bygga upp en fond av intresse, välvilja och företroende hos sina 

åhörare och samtidigt omärkligt styra deras tankar och känslor i en viss riktning. Det är först efter dessa 

som man bör framföra sitt påstående, sin tes eller sitt yrkande. Att börja talet med sitt yrkande vore 

retoriskt självmord, åhörarna skulle omedelbart betrakta talaren som sin fiende. Därför är denna konstfulla 

och omständiga inledning nödvändig (Johannesson, 1998).  

4.2.2.3 Probatio 

Probatio delas upp i två delar: propositio och argumentatio. Direkt efter narratio, förhistorien, kommer 

tesen, som kallas propositio. Det är åsikten och ståndpunkten om vad som hänt och vad som bör göras, 

teorin om hur fenomenet ska förklaras och tesen som vi tänker bevisa (Hägg, 1998). Sedan kommer man 

till talets huvuddel: argumentationen, eller argumentatio. Den kunde bestå av två element: dels de 

argument där tesen tycktes bevisas och bekräftas, confirmatio, och dels ett vederläggande av de 

invändningar som redan gjorts eller kunde tänkas komma, refusatio, alltså motargument (Johannesson, 

1998). Berättelsen innan kan dock vara så logiskt uppbyggd och övertygande att den åsikt eller maning du 

framför är den enda möjliga slutsatsen. I detta fall kan man hoppa över både argument och motargument 

och gå direkt till slutklämmen (Hägg, 1998).  

4.2.2.4 Peroratio 

I talets avslutning, dess peroratio, borde talaren göra en kort sammanfattning av sina viktigaste teser och 

argument. Man borde dessutom göra en sista kraftfull och gärna känslomättad vädjan till åhörarna i själva 

huvudfrågan (Hägg, 1998; Johannesson, 1998). Detta är sanningens ögonblick där åhörarna bestämmer sig 

för om de kommer acceptera talarens tes eller inte (Johannesson, 1998). Avslutningen kan se olika ut 

beroende på vilket mål man vill uppnå, men det bör alltid innehålla en positiv uppmaning, även i de mest 

tårdränkta ärenden (Hägg, 1998).  

Sammanfattningsvis utvecklar sig talet från den lugna, sympativäckande inledningen, över den 

tillrättaläggande berättelsen, via bevisen för tesen och motargumenten, fram mot den manande 

avslutningen, varefter publiken ska göra det vi velat få dem till - köpa vår bok, gapflabba, rösta på vårt 

parti eller skänka pengar (Hägg, 1998). 

Retorikens disposition är en antik metod som länge använts för att övertyga (Hägg, 1998). I denna studie 

kommer en analys av reklamfilmens disposition visa om den följer den antika retorikens disposition, vilket 

ökar förutsättningarna för att reklamfilmen ska kunna ge upphov till mer effekt.  

4.3 Solidaritetsanspråk 

Morality of pity och morality of irony är två solidaritetsanspråk inom post-humanitarian. Solidaritet innebär att 

agera för utsatta andra utan att förvänta sig något tillbaka och är framför allt ett humanitärt anspråk.  

Post-humanitarian innebär att man eftersträvar att presentera människans utsatthet på kreativa sätt. 



 

13 

 

Medialisering av humanism ger möjligheten att konstruera olika synsätt om solidaritet, det vill säga "pity" 

och "irony", och belysa hur de kan skapa närhets- och avståndsuppfattningar om mänskligheten och 

solidaritet (Chouliaraki, 2011). 

I denna studie är en av dessa solidaritetsanspråk relevant, nämligen morality of irony. Morality of irony 

kan förknippas med en solidarisk självdistans som använder jaget som ursprung till moral och antar en 

missledande skillnad mellan ”vi” och ”dem” (Chouliaraki, 2011). Till exempel: “jag hjälper de här 

människorna, vad gör du?”. 

Morality of irony klarar inte av att skildra den utsatte andra eller uppmana till faktisk handling för utsatta 

andra då den flyttar fokus till jaget. Solidaritetsanspråket misslyckas även med att framföra moraliskt 

produktiva förslag till solidaritet (Chouliaraki, 2011).  

Reklamfilmen som kommer analyseras i denna studie behandlar utsatta andra, därför är denna teori 

relevant för studien. Teorin kommer dock användas för att analysera utsatta djur istället för människor. 

4.4 Relation mellan människa och djur 

Nedan följer fyra teorier som skildrar relationen mellan människa och djur. Materialet i denna studie 

innehåller och handlar om djur och är riktad till människor, därför kommer dessa teorier öka förståelsen 

för vad i innehållet som skapar effekt och vilket innehåll som hade kunnat skapa mer effekt.  

4.4.1 Peter Singer 

Ingen moralfilosof som ägnat sig åt djurens välfärd har fått en sådan genomslagskraft som Singer. Den 

moderna djuretiken tog i princip sin början i och med att Singers bok Djurens frigörelse publicerades 1975. 

Singers position går att spåra tillbaka enda till Jeremy Bentham, den klassiske 1700-talsfilosofen vars 

grundtanke gick ut på att alla ska räknas för en och ingen ska räknas för mer än en. En förutsättning för 

att räknas var dock att individen var förmögen att lida (Lundmark, 2000). 

Singer var utilitarist, vilket förenklat innebär att man anser att det är moraliskt rätt att maximera handlingar 

som leder till positiva konsekvenser och att minimera handlingar som leder till negativa konsekvenser. En 

utilitarist menar att alla varelser som har likvärdiga intressen måste ges jämlik hänsyn (Lundmark, 2000). 

Singer menar att alla kännande varelser måste inkluderas i den moraliska gemenskapen och därigenom ges 

samma betydelse. Hans grundläggande argumentering kan sammanfattas som följande: 

 smärta är något moraliskt negativt; 

 smärta är ett negativt värde, oberoende av om det drabbar djur; 

 vi bör minimera förekomsten av negativa värden. 

Slutsatsen av detta blir att vi bör undvika att orsaka djur onödigt lidande (Lundmark, 2000). 
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Lidande blir alltså det avgörande kriteriet för moraliskt hänsynstagande och kan knytas samman med 

förmågan att över huvud taget ha några intressen. Förmågan att lida och känna välbehag är med andra ord 

både ett tillräckligt och nödvändigt villkor för att det ska finnas några intressen att ta hänsyn till. Till 

exempel kan inte en sten ha några intressen att ta hänsyn till då den inte känner lidande eller välbehag 

(Lundmark, 2000), medan ett djur har intressen att ta hänsyn till eftersom denne kan känna lidande och 

välbehag. 

4.4.2 Tom Regan 

Regan är den mest kända djuretikern som utgår från ett rättighetsperspektiv och har skrivit texten The case 

for animal rights. Han anser att djur är varelser vars välfärd bör beskrivas i termer av rättigheter. Regan är 

kritisk mot utilitarismen och i synnerhet Singer, då han anser att hans teorier brister och begränsar djurs 

moraliska ställning i alltför stor utsträckning. Om en individ har rättigheter kan de inte åsidosättas med 

hänvisning till eventuella konsekvenser för den som påverkas av en viss handling, vilket en utilitarist skulle 

sagt. Regan vänder sig mot Singers uppfattning att den enda skada vi kan åstadkomma djur är genom att 

orsaka dem lidande. Regan menar istället att djur även kan skadas av deprivationer av olika slag, det vill 

säga frånvaron av någonting. Döden är enligt honom den ultimata deprivationen, eftersom den förstör alla 

möjligheter till fortsatt tillfredsställelse. Eftersom djur kan finna tillfredsställelse kan de också skadas av 

döden, även om den inte medför lidande.  

4.4.3 Birgitta Forsman 

Forsman (2005) är filosof och förklarar att både när det gäller människor och andra djur är det vanligt att 

man utgår från sina spontana känslor och är snällast mot dem man tycker om. Detta innebär i sin tur att 

man inte tar lika stor hänsyn till djur man inte tycker om eller är rädd för. 

4.4.4 Lisa Gålmark 

Författaren och djurrättsaktivisten Gålmark (1998) hävdar att det i dag finns ett klassamhälle för djuren, 

på samma sätt som det finns ett i människosamhället. Var på klass-skalan djuret hamnar beror på vilken 

art djuret tillhör. Arter som hund och gris har olika status trots att de kan jämställas mentalt och har 

samma förmåga att lida och känna glädje. Det är med andra ord inte någon större skillnad på dessa två 

djur, men vårt samhälle har skapat en skillnad.  
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 Metod 

En vetenskaplig metod är ett systematiskt tillvägagångssätt som görs tydligt så att läsaren har möjlighet att 

följa med i undersökningen och utifrån de beskrivna premisserna nå fram till ett resultat (Rienecker & 

Jørgensen, 2014). Nedan redovisas området som studiens metod befinner sig inom, vilka analysmodeller 

som används för att analysera materialet och hur detta genomfördes. Materialet kommer att presenteras 

sist i detta kapitel.  

5.1 Textanalys 

Metoden som brukas i denna studie för att undersöka materialet är en kvalitativ textanalys. Textanalys är 

en generell beteckning för kvalitativa sätt att närma sig texter och omfattar många olika teoritraditioner, till 

exempel semiotik och retorik. Analysen förutsätter perspektiv, begrepp och frågeställning som ger 

analysen rätt riktning och redskap för att förstå texterna (Østbye et al., 2003). 

I tidigare forskning var det många som undersökte effekterna men i denna studie är det intressant vad som 

är effektfullt och inte vilka effekter det har på konsumenter. Textanalys är därför en passande metod för 

denna studie då den ger kunskap om texterna och inte kunskap om hur de mottages eller hur de påverkar 

mottagarna (Østbye et al., 2003).  

Reklamfilmen som studerades består av tio scener och varje scen analyserades var för sig. Eftersom denna 

studie avser att gå på djupet i reklamfilmen studerades de olika tecknen isolerade från varandra genom att 

de delades upp i två kategorier; bild och ljud. I varje scen analyserades bilden utan ljud och sedan ljudet 

utan bild, för att till sist analyseras kombinerat för att se kopplingarna och systemen mellan dessa.  

5.2 Analysmodeller 

Utifrån semiotisk och retorisk teori togs tre analysmodeller fram för att undersöka materialet. Detta 

genom att teorierna studerades och den relevanta informationen strukturerades upp. Det skapade en 

överblick över informationen som skulle användas i analysen. Rienecker och Jørgensen (2014) säger att det 

ofta finns ett nära samband mellan teori och metod. En teori kan i regel avbildas i en modell som visar 

teorins huvudelement. Detta kan sedan utgöra underlag för en procedur där man använder elementen i en 

ändamålsenlig ordningsföljd för analys. Man tar alltså några dimensioner från teorin och gör dem till 

analysredskap.  

Både bild och ljud i reklamfilmen skulle analyseras, men för att undvika en modell för bild och en för ljud, 

så sammanställdes både bild och ljud i en modell. Eftersom bild och ljud skulle analyseras var för sig har 

det ingen betydelse vilken man analyserar först. Därför placerades dessa på samma nivå i modellerna.  

För att analysera texten, alltså reklamfilmen, ställdes frågor till den. Forskaren ställer frågor till texten för 

att analysera; frågor som kommer från en önskan om att få veta något speciellt om en viss text (Østbye et 

al., 2003). Alla frågor som ställdes till reklamfilmen baserades på fakta om teorierna. Ett exempel är steg 
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två i kapitel 5.2.1 Semiotisk analysmodell (”urskilj denotationerna ur dessa tecken”) där frågan som ställdes 

var ”vilken är den bokstavliga betydelsen av tecknet?”. Denna fråga baserades på fakta som kan hittas i 

kapitel 4.1 Semiotik. Ett annat exempel är steg två i kapitel 5.2.3 Retorisk analysmodell 2 (”narratio”). 

Frågorna som ställdes i detta steg var ”vilken är bakgrunden, förhistorien och de yttre omständigheterna i 

reklamfilmen? Är denna del klar, tydlig, sannolik och kort?”. Dessa frågor baserades på fakta som kan 

hittas i kapitel 4.2.2 Disposition.  

För att identifiera alla delar i analysmodellerna undersöktes de olika scenerna i reklamfilmen flera gånger. 

När man ställer frågor till en text krävs det att man läser texten flera gånger, snabbt och överskådligt men 

även långsamt och ingående (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009). 

Nedan presenteras den semiotiska analysmodellen och de två retoriska analysmodellerna.  
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5.2.1 Semiotisk analysmodell 
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5.2.2 Retorisk analysmodell 1 
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5.2.3 Retorisk analysmodell 2 
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5.3 Material 

Materialet, alltså reklamfilmen, är det som denna studie baseras på och som analysmodellerna appliceras 

på. Reklamfilmen heter Tillsammans gör vi världen bättre för djur och är en minut lång. Nedan följer en 

beskrivning av bild och ljud i de tio scenerna ur reklamfilmen från World Animal Protection (YouTube, 

2014). Ljudet innefattar vad berättarrösten säger. Denna genomgång av reklamfilmens denotationer 

presenteras för att öka förståelsen vid nästa kapitel; analys och resultat.  

Scen ett. Bild: en björnunge står på två ben utomhus, har en rem 

runt halsen som med en kedja sitter fast i marken. Miljön 

runtomkring består av jord och skräp.  

Ljud: “Han såg sin mamma skjutas, nu blir han slagen för att 

dansa”. 

Scen två. Bild: liten hundvalp med smuts i pälsen går långsamt 

och obalanserat framåt på en stenig backe. Hundvalpen tittar in i 

kameran. 

Ljud: “Hon såg sina systrar dränkas, men hon lyckades fly. Han 

såg sin mamma bli slagen…”. 

Scen tre. Bild: en åsna står på ett ödsligt, torrt och stenigt fält. 

Åsnan har blicken bortvänd och vänder den sedan mot kameran. 

Ljud: “... och arbeta tills hon stupade, nu står han på tur”. 

 

 

 

Scen fyra. Bild: åsna i närbild med en annan bakgrund. Åsnan har 

blicken bortvänd och vänder den sedan mot kameran. En vit 

faktaruta tonas in i den nedre halvan av bilen med organisationens 

logotyp, telefonnummer, SMS-nummer och hemsida. 

Ljud: “Många djur utsätts för lidande redan tidigt i livet...”. 

 

Scen fem. Bild: en björn står bakom galler i en bur. Björnen håller 

en tass på gallret och biter även på gallret. Miljön består av flera 

burar. Samma faktaruta som i föregående scen visas i bild, men 

ovanför faktarutan står det nu Bli Animal Protector. 

Ljud: “... vissa för att de bara ses som arbetsredskap, andra 

upplevs som en plåga som bara ska bort”. 
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Scen sex. Bild: hundar inträngda i en liten bur. Samma faktaruta 

och text ovanför som i föregående scen. 

Ljud: “Vad är djuren för dig? World animal protection ser djur 

som…”. 

 

Scen sju. Bild: en person tar fram en hundvalp från under ett 

söndrigt badkar i ett rum med skräp. Personen har en t-shirt med 

logotypen WSPA på sig. Personen som hjälper hunden klappar 

den över ryggen. Samma faktaruta som i föregående scen fast nu 

med texten Stöd med 100 kronor i månaden ovanför istället.  

Ljud: “... levande och kännande varelser, gör du också det? De här 

djuren behöver dig, nu. De behöver...”. 

 

Scen åtta. Bild: En apa ligger på mjukt underlag och blir 

undersökt av en person i gröna sjukhuskläder. Apan sträcker upp 

sin hand mot personen och stryker den långsamt mot personens 

kind. Samma faktaruta och text ovanför som i föregående scen. 

Ljud: “... människor som vill skydda dem. För bara 100 kronor i 

månaden kan du bli animal protector och göra skillnad...”. 

 

Scen nio. Bild: en åsna går ned för en stenig backe med ett rep 

bundet mellan höger framben och bakben. Bakom går en annan 

åsna med rep bundet mellan höger och vänster framben. De båda 

haltar. Samma faktaruta och text ovanför som i föregående scen.  

Ljud: “… varje dag. Varje dag vårdar och skyddar vi utsatta djur 

och befriar djur som plågas. Bli animal protector för...”. 

 

Scen tio. Bild: en hundvalp i närbild ligger ned med blanka ögon. 

På vänster sida av bilden är organisationens logotyp följt av:  

Bli Animal Protector för bara 100 kronor i månaden  

SMS:a ANIMAL 100 START till 72970  

worldanimalprotection.se. Vi hette tidigare WSPA. 

I det högra nedre hörnet finns en logotyp med texten SVENSK 

INSAMLINGSKONTROLL följt av ett plusgiro.  

Ljud: “... 100 kronor i månaden. Sms:a animal 100 start till 72970” 

Genom hela reklamfilmen är det lugn musik i bakgrunden bestående av piano och stråkinstrument.   
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 Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas analysen. Med analysmodellerna som hjälpmedel har materialet undersökts och 

frambringar ett resultat som diskuteras utifrån tidigare forskning och teori. Först redovisas resultaten av 

den semiotiska analysen och sedan resultaten av den retoriska analysen. 

6.1 Semiotisk analys 

I den semiotiska analysen av reklamfilmen följdes den framtagna analysmodellen. Först identifierades 

tecken för att sedan undersöka vilka denotationer och konnotationer som existerade. Eftersom allt kan ses 

som tecken blev detta väldigt mycket, men ett par tecken var återkommande i ett flertal scener och 

identifierades som viktiga för att bidra med mening till reklamfilmen. Dessa tecken kunde sättas samman i 

olika kategorier under bild och ljud. Kategorierna benämns i denna studie som huvudkomponenter. 

Scenerna innehöll ytterligare tecken, till exempel färger och ljus, men dessa var så pass likartade genom 

reklamfilmen att i relation till resterande tecken fick dessa inte tillräckligt betydelsefull mening. Detta 

innebär att dessa tecken inte kommer att presenteras.  

Huvudkomponenterna som identifierades redovisas först i en överblick för att sedan förklaras mer 

ingående. 

 Huvudkomponenter i bilden: 

o Ohälsosam miljö. 

o Frihetsberövning. 

o Människor som hjälper. 

 Huvudkomponenter i ljudet: 

o Berättarröst. 

o Musik. 

6.1.1 Huvudkomponenter i bild 

I bilden identifierades huvudkomponenterna ohälsosam miljö, frihetsberövning och människor som 

hjälper djuren.  

Ohälsosam miljö 

Ett återkommande tecken var ohälsosam miljö, vilket innebär omgivningen kring djuret. Överlag är miljön 

smutsig i scenerna där miljö identifieras som en komponent. Till exempel i scen två och scen sju får man 

se glasskärvor i närheten av djuren, vilket ger upphov till konnotationen att djuren lever bland farligt 

material och därmed i en ohälsosam miljö. Inte i någon av scenerna där ohälsosam miljö identifieras som 

en komponent finns det något mjukt underlag för djuren att vara på, utan enbart hårt eller stenigt 

underlag. Dessa denotationer ger upphov till konnotationen att djuren lever i utsatthet. Det finns inte 

heller någon scen där man får se att djuren äter mat eller ens har tillgång till mat, vilket återigen tyder på en 

ohälsosam miljö för djuren.   
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Frihetsberövning 

Frihetsberövning innebär att djuren är tagna ur sitt naturliga sammanhang och placerade i fångenskap. I 

den första scenen sitter en björnunge fast med en kedja i marken. Scen fem består av en björn i en bur 

som biter i gallret den står bakom. Sedan följer scen sex där bilden visar många hundar i en bur och i scen 

nio får man ser två åsnor gå ned för en backe med benen hopbundna. Konnotationerna av detta är att 

djuren inte mår bra eftersom de blivit frihetsberövade, vilket kan skapa medlidande känslor.  

Människor som hjälper 

Av tio scener är det två scener där man kan se att djuren blir hjälpta av människor. I resterande åtta 

scener, vilket är majoriteten av reklamfilmen, är det inga sådana denotationer som säger att djuren blir 

hjälpta av människor. Detta faktum bidrar till konnotationen att man anser att djuren är lidande och 

faktiskt behöver hjälp vilket kan generera att man tycker synd om dem. I scen åtta, där apan blir hjälpt av 

en människa, sträcker apan upp handen och smeker människan på kinden. Detta är det enda identifierade 

tecknet på tacksamhet från djuren i reklamfilmen.  

6.1.2 Huvudkomponenter i ljud 

I ljudet identifierades berättarrösten och musiken som huvudkomponenter och dessa kunde urskiljas i alla 

scener i reklamfilmen. 

Berättarröst 

Berättarrösten existerar i alla scener och var därför ett återkommande tecken. Det som fick betydelse i 

denna analys var nivåerna av positivt och negativt i orden som berättarrösten sade och även röstens 

funktion i relation till bilderna, vilket diskuteras under rubrik 6.1.3 Bild och ljud kombinerat. 

De negativa orden som berättarrösten nämner är till exempel skjutas, slagen, dränkas, plåga och arbetsredskap. 

Genom att använda hemska ord bör det beröra mer eftersom det är icke-vardagliga ord som beskiver 

hemska företeelser. Orden bidrar till känslan av medlidande; man ska tycka synd om djuren. Positiva ord 

som används är bland annat levande, kännande, skydda och befria. Dessa ord känns mer behagliga och 

vardagliga, vilket också ökar risken att de försvinner i mängden. Dock är de ändå nödvändiga eftersom 

reklamen blivit tung med bara hemskheter och de positiva orden hjälper mottagarna att få en känsla av 

hopp för djuren.  

Musik 

Musiken i reklamfilmen är lugn och består av piano och stråkinstrument. Musiken är den som ligger längst 

bak i reklamfilmen, bakom bilden och berättarrösten. Överlag är musiken väldigt lugn och rytmen är 

konsekvent genom hela filmen. Vad som skiljer sig är variationerna mellan piano och stråkinstrument. Vid 

analysen visade det sig att piano användes mest när berättarrösten pratade om hemskheter och när 

berättarrösten var positiv användes mestadels stråkinstrument. Detta gör att man förknippar de olika 

instrumenten med olika känslor och stämningar. Överlag bidrar musiken med konnotationen av allvarsam 

känsla och en sorgsenhet kring djuren.   
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6.1.3 Bild och ljud kombinerat  

Efter att ha granskat bilden och ljudet var för sig kombinerades de för att se om de gemensamt skapade 

ytterligare och mer effektiv mening till reklamfilmen. I analysen av bild och ljud kombinerat kunde 

reklamfilmen delas in i två delar: en positiv och en negativ. Första delen av reklamfilmen är den negativa, 

eftersom berättarrösten pratar om djurens lidande, använder negativa ord och musiken består av piano, 

som överlag användes när berättarrösten pratade om hemskheter. Andra delen är den positiva, då 

berättarrösten informerar om och visar hur organisationen hjälper djuren och hur mottagaren av 

reklamfilmen kan hjälpa djuren från deras lidande. Enligt Carlsson och Koppfeldt (2003) kan hopp 

användas för att väcka känslor hos mottagarna. Detta kan man göra bland annat genom att ge en lösning 

på ett problem. Alltså produceras hopp i den andra delen av reklamfilmen genom att man ger en lösning 

på problemet, alltså hur man kan hjälpa djurens från deras lidande. Anledningen till varför man börjar med 

den negativa delen och avslutar med den positiva delen kan med andra ord bero på att man vill börja med 

problemet för att sedan komma med en lösning, och inte tvärtom. 

Vilka djur som är med i de olika delarna har identifierats för att se om det finns något samband som kan 

bidra med mening. I den negativa delen visade det sig att det var mest vilda djur, så som björnar och 

åsnor. Djuren är då bland annat fastkedjade och instängda i burar, och man kan skymta en människa som 

inte hjälper till. I den positiva delen var det mer husdjur och små djur som var i fokus, framför allt hundar 

men även en apa. Djuren får hjälp av människor och berättarrösten pratar om att djuren behöver hjälp. 

Gålmark (1998) förklarar att det idag finns ett djurens klassamhälle, på samma sätt som det finns ett i 

människosamhället. Vilken art djuret tillhör avgör var på skalan det hamnar och arter som hund och gris 

har olika status trots att de kan jämställas mentalt och har samma förmåga att lida och känna glädje. 

Gålmark (1998) säger alltså att det inte är någon större skillnad på dessa djur, men att samhället har gjort 

skillnad. Detta kan ses som en förklaring till resultatet av analysen; husdjur framställs i den positiva delen 

och vilda djur i den negativa. Om hunden har högre status än en gris bör den även ha högre status än de 

vilda djuren i denna reklamfilm. Hunden är nästvanligaste husdjuret i Sverige (Listor.se, 2014) och 

hundens höga status i samhället leder rimligtvis till att man känner en mer personlig relation till den. I och 

med detta bör man även tycka mer synd om husdjur, jämfört med de vilda djuren, när de framstår som 

lidande. Det kan innebära att man är mer benägen att hjälpa husdjuren genom att bidra med pengar, men 

det utesluter inte att man vill hjälpa de vilda djuren.  

Vidare hävdar Forsman (2005) att det är vanligt, både när det gäller människor och andra djur, att vi utgår 

från våra spontana känslor och är snällast mot de vi tycker om. Djur som vi inte tycker om eller är rädda 

för tar vi inte lika stor hänsyn till. Eftersom majoriteten av reklamfilmens mottagare troligtvis har en mer 

personlig relation till husdjuren än till de vilda djuren, och därmed tycker mer om husdjuren, bör de vilja 

vara snällare mot husdjuren i relation till de vilda djuren. Detta ökar chanserna att mottagarna blir benägna 

att bidra med pengar eftersom husdjuren visas i den positiva delen, då man även informerar om hur man 

som mottagare kan hjälpa djuren från deras lidande.  
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Enligt tidigare forskning är det positivt att använda djur i reklam, detta gäller särskilt i kombination med 

en positiv inställning till husdjur (Lancendorfer, Atkin & Reece, 2008). Singers grundläggande 

argumentering kan sammanfattas som följande: smärta är något moraliskt negativt, det är ett negativt 

värde oberoende av om det drabbar djur och vi bör minimera förekomsten av negativa värden 

(Lundmark, 2000). Utifrån detta följer resultatet att vi bör undvika att orsaka djur, framförallt husdjur, 

onödigt lidande. Detta innebär att när mottagare ser reklamfilmen vill de stoppa djurens lidande genom att 

bidra med pengar.  

Något som kan diskuteras dock, är varför man överhuvudtaget ska uppmärksamma djuren i reklamfilmen. 

Lundmark (2000) kom fram till att alla människor ytterst hyser en människocentrerad värdegrund och att 

människans intressen alltså alltid prioriteras framför djurens. Då reklamfilmen handlar om djur som lider 

och inte människor som lider kan det därför tänkas att man inte ger den lika mycket uppmärksamhet. 

Singer är utilitarist och menar att alla varelser som har likvärdiga intressen måste ges jämlik hänsyn. En 

förutsättning för detta är dock att individen är kapabel att känna välbehag och lidande. Lidande blir det 

avgörande kriteriet för moraliskt hänsynstagande och kan knytas samman med förmågan att över huvud 

taget ha några intressen. Förmågan att lida och känna välbehag är med andra ord både ett tillräckligt  

och nödvändigt villkor för att det ska finnas några intressen att ta hänsyn till (Lundmark, 2000). I 

reklamfilmen från World Animal Protection upplevs djuren som lidande, men att de kan känna välbehag 

framgår inte lika tydligt. Det enda välbehag som kunde identifieras är i scen åtta där apan får hjälp av en 

människa och det framstår som att apan visar uppskattning genom att sträcka upp handen mot 

människans kind och smeka den. Att djuren i reklamfilmen framför allt lider, men även visar lite välbehag, 

innebär att djuren bör ges samma hänsyn som människor eftersom de har intressen. Reklamfilmen bör 

därmed vara lika effektiv trots att det inte är människor. Detta kan även styrkas med tidigare forskning 

som hävdar att det är positivt att införliva icke-mänskliga djur i populärkultur, alltså i bland annat 

reklamfilm (Lerner & Kalof, 1999). 

Det visade sig i analysen att mycket av innehållet, bland annat musiken och berättarrösten, gav 

reklamfilmen en sorgsen känsla. Enligt tidigare forskning är sorgsen reklamfilm ett bra tillvägagångssätt. 

Sorgsen reklamfilm från icke-vinstdrivande varumärken har stor påverkan på attityder och beteende 

gentemot varumärket (Roozen, 2013).  Efter att mottagare sett den sorgsna reklamfilmen från World 

Animal Protection, en icke-vinstdrivande organisation, bör alltså deras attityder och beteenden påverkas, 

vilket kan leda till att de bidrar med pengar.  

6.1.4 Sammanfattning av semiotisk analys 

Genom att kombinera bilden och ljudet blev det tydligt att reklamfilmen var indelad i två delar. Första 

delen uppfattas som en negativ del, framför allt eftersom berättarrösten pratar om djurens lidande. Andra 

delen betraktas som en positiv del, framför allt på grund av att berättarrösten informerar om hur djurens 

lidande kan minska genom att man blir Animal Protector och bidrar med pengar till organisationen. Enligt 
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Carlsson och Koppfeldt (2003) kan man ge hopp genom att erbjuda en lösning på ett problem. Detta 

används i reklamfilmen där problemet är djurens lidande och lösningen är att bli Animal Protector och 

bidra med pengar. 

Husdjur värderas högre än vilda djur och därför har man antagligen en mer personlig relation till dem. 

Man är snällast mot de man tycker om (Forsman, 2005), därför tycker man också mer synd om djuren när 

de framstår som lidande och djurens lidande vill man undvika. Reklam som är sorgsen har bevisats vara 

effektiv (Roozen, 2013). Utifrån detta bör alltså djur, framför allt husdjur, som framstår som lidande i 

sorgsen reklam vara effektivt innehåll. Vidare har det ingen betydelse att reklamfilmen handlar om djur 

istället för människor, eftersom de har samma intressen och förmåga att känna lidande och välbehag. 

Dessutom visade det sig att människor vill undvika att onödigt lidande drabbar djur.  

I analysen visades ett antal huvudkomponenter som gav mening till reklamfilmen. Det är den 

ohälsosamma miljön, faktumet att djuren är frihetsberövade, människorna som hjälper djuren, 

berättarrösten och musiken. Meningen som dessa huvudkomponenter tillsammans gav var att djuren 

framstår som lidande. Vid analysen identifierades alltså inga tecken med själva djuren, helt isolerat från 

dessa huvudkomponenter, som påvisade att djuren faktiskt var lidande. Om det funnits spår på djuren 

som indikerat att de inte blivit omhändertagna ordentligt, till exempel blod eller sår, så hade det funnits 

tecken som påvisade att det var själva djuren som bidrog till att de framstod som lidande. Det är alltså 

andra tecken i reklamfilmen som bidrar till att djuren uppfattas som att de lider, och inte djuren själva.  

Regan hävdar att lidande inte är den enda skada vi kan åstadkomma djur, utan att de även skadas av 

deprivationer av olika slag, det vill säga frånvaron av någonting (Lundmark, 2000). Detta innebär att även 

fast djuren själva inte ser ut att lida i reklamfilmen från World Animal Protection, kan de skadas av till 

exempel frånvaro av mat, familj eller frihet. Trots resultatet att det inte är djuren själva som ger upphov till 

att de ser lidande ut, är det alltså inte säkert att de inte lider. Bara för att det inte syns fysiskt finns det en 

risk att djuren lider psykiskt. 

6.2 Retorisk analys 

I den retoriska analysen följdes de framtagna analysmodellerna. Första delen av den retoriska analysen 

bestod av att identifiera pathos, ethos och logos. Den andra delen bestod av att urskilja dispositionen i 

reklamfilmen.  

6.2.1 Pathos, ethos och logos 

Reklamfilmen granskades genom att urskilja pathos, ethos och logos. Först analyserades bilden och sedan 

analyserades ljudet.  
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6.2.1.1 Pathos 

Först analyserades pathos i reklamfilmen genom att titta på bilden för att upptäcka vad som ger upphov 

till känslor hos mottagarna, eftersom pathos innebär att väcka känslor hos åhörarna (Carlsson & 

Koppfeldt, 2003; Fällman & Thörnberg, 2009; Johannesson, 1998). I scen två, sex, sju och tio var det 

hundar som var i fokus i bilden. Då det är ett väldigt vanligt husdjur i Sverige (Listor.se, 2014) är det 

många människor som har en personlig relation till hunden och därför är det även många som bryr sig om 

hundar. Detta innebär att när mottagare ser hundarna lida tycker de synd om dem. I scen ett, fem och sex 

får man se djur som är antingen fastkedjade eller instängda i en bur. Även detta kan producera en sorgsen 

känsla som bidrar till att man tycker synd om djuren. I scen nio visas djur som lider, då de är fastbundna 

vid sina ben med ett rep vilket försvårar deras rörelser. Genom att se deras lidande skapas medlidande. I 

scen sju och åtta får man se djur som får hjälp av människor. Att djuren får hjälp kan generera glada och 

positiva känslor. Trots allt det tråkiga som skett i de andra scenerna får man nu känna att det finns hopp 

för djuren; de kan få bättre liv. 

Därefter analyserades pathos i reklamfilmen genom att lyssna på ljudet; det som berättarrösten säger, hur 

denne säger det och musiken. I scen ett, två och tre pratar berättarrösten om vad som hänt med djurens 

familjemedlemmar. I scenerna ett, två, tre, fyra, fem och nio informerar berättarrösten om djurens eget 

lidande. Detta leder återigen till att man kan tycka synd om djuren och känna medlidande. 

I scen åtta uttalar berättarrösten ett påstående; ”de här djuren behöver dig nu”. Genom detta kan man 

erhålla en känsla av att man är viktig och behövs. Att få någon att känna sig viktig är ett sätt att väcka 

pathos (Carlsson & Koppfeldt, 2003), vilket alltså är något som uppfylls i reklamfilmen. I varje läge där 

man vill övertyga är det en viktig retorisk regel att försöka se saken ut "vårt", ditt och åhörarnas, 

perspektiv och inte i "ert" (Hägg, 1998). Detta är inte något som tas hänsyn till i reklamfilmen från World 

Animal Protection där berättarrösten bland annat säger “de här djuren behöver dig nu”, alltså “dig” och 

inte “oss”. I reklamfilmen talar berättarrösten om vad organisationen gör för att hjälpa djuren och ställer 

frågor till mottagaren. Till exempel frågar berättarrösten i scen sex och sju “vad är djuren för dig?” och “vi 

ser djur som levande och kännande varelser, gör du också det?”. Dessa frågor kan skapa en känsla av 

involvering och engagemang eftersom de får mottagaren att känna sig viktig men det skapar inte ett 

intryck av “oss” eller “vi” som ska hjälpa “de utsatta andra”. Intrycket av reklamfilmen från World Animal 

Protection blir istället mer “vi gör det här bra sakerna, vad gör du egentligen?”. Detta kan kopplas till ett 

solidaritetsanspråk inom post-humanitarian; morality of irony. Detta solidaritetsanspråk använder jaget 

som ursprung till moral, vilket skapar en missvisande skillnad mellan “vi” och “dem”. Till exempel “jag 

hjälper de här människorna, vad gör du?”. Detta är inte ett bra solidaritetsanspråk då det inte lyckas med 

att uppmana till faktiskt handling för utsatta andra.  

I scen nio delger berättarrösten att organisationen hjälper och befriar djur som plågas, vilket kan framkalla 

glädje och hopp hos mottagaren. I scen åtta och nio informerar berättarrösten om att man kan hjälpa till 
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för att minska djurens lidande genom att bli Animal Protector. Denna information kan ses som en lösning 

på problemet, djurens lidande, och därmed inge hopp hos mottagaren. Att erbjuda lösningar på problem 

är ett effektivt sätt att väcka en känsla av hopp, vilket är en känsla som är bra att utnyttja i reklam 

(Carlsson & Koppfeldt, 2003). Hopp och fruktan är två motstående känslor som ofta används i reklam. 

Dessa känslor kan samarbeta på sådant sätt att mottagaren uppfattar att den har två val; konsumera eller 

inte konsumera. Fruktan kan då representeras av den motbild som valet att inte konsumera genererar 

(Mral & Larsson, 2004). Fruktan väcks av bilderna på de lidande djuren, och att de kommer fortsätta lida 

om man väljer att inte bidra med pengar.  

Känslor i röst förmedlas bland annat genom röstvolym, tonläge, tempo och dialekt. Även pauseringen är 

viktig för hur budskapet ska tolkas (Fällman & Thörnberg, 2009). Gällande berättarröstens sätt att tala i 

reklamfilmen kan man även identifiera pathos i det. Berättarrösten talar långsamt och med relativt långa 

pauser mellan meningarna. Hennes ton kan uppfattas som ledsam och allvarlig. Hur berättarrösten pratar 

skapar en känsla av sorgsenhet och allvar.  

En viktig del i reklamens försök att övertala är musik, som förekommer i nästan alla reklamfilmer. 

Musiken påverkar hur vi upplever de rörliga bilderna samt de verbala och textade budskapen i en film. 

Musikens uppgift i TV-reklam är att skapa bakgrund, stämning och atmosfär (Mral & Larsson, 2004). I 

reklamfilmen består musiken av piano och stråkinstrument och bidrar till att djuren upplevs som mer 

lidande och ledsna. Stämningen i reklamfilmen blir därmed sorgsen. 

6.2.1.2 Ethos 

Ethos innebär att väcka förtroende och vara trovärdig (Carlsson & Koppfeldt, 2003). För att identifiera 

ethos granskades först bilden och där kunde endast ett ethos hittas. Detta är i scen tio, alltså sista scenen, i 

form av en logotyp från Svensk Insamlingskontroll. Logotypen står för en kvalitetskontroll och kan därför 

skapa förtroende och ett seriöst intryck för World Animal Protection.  

Vidare granskades ljudet för att urskilja ethos. Musiken ligger i bakgrunden genom hela reklamfilmen och 

bidrar till att man tar berättarrösten mer seriöst och att stämningen blir allvarlig. Hos berättarrösten kunde 

relativt mycket ethos identifieras. Budskap tolkas utifrån röstvolym, tonläge, tempo och dialekt. Även 

pauseringen är viktig (Fällman & Thörnberg, 2009). Överlag använder berättarrösten högre tonläge vid 

positiva ord och meningar, jämfört med negativa ord och meningar där denne använder mer lågmält 

tonläge. Berättarrösten pratar även långsamt och använder sig av pauser mellan meningarna, vilket bidrar 

till att det denne säger känns viktigt och mottagaren hinner lyssna ordentligt och får tid att precessera det 

som sägs. Detta bidrar till trovärdighet då det känns som att berättarrösten har inlevelse och menar det 

den säger.  

6.2.1.3 Logos 

Till sist urskiljdes logos ur reklamfilmen. Logos innebär att genom rationella argument och bevis övertyga 

och få genomslagskraft. Det innebär också att informera, upplysa och undervisa (Fällman & Thörnberg, 
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2009). Logos kunde identifieras i alla bilderna. Delvis eftersom de övertygar om att det man får se faktiskt 

har hänt, men också för att man i vissa scener får information om hur man blir Animal Protector.  

Utifrån ljudet kan möjligtvis situationerna där berättarrösten berättar om hur man blir Animal Protector 

uppfattas som logos. Scen ett, två och tre kan kanske ses som logos då berättarrösten informerar om hur 

situationen ser ut för djuren. Berättarrösten informerar, upplyser och undervisar alltså om djurens 

situation och behov och hur man ska gå tillväga för att hjälpa djuren. Dock får berättarrösten inte med 

tillräckligt mycket av den andra viktiga delen av logos som säger att man måste ha rationella argument, 

bevis och statistik för att kunna övertyga (Fällman & Thörnberg, 2009). Den minimala del av logos som 

berättarrösten får med genom att uppge hur man blir Animal Protector och berätta om djurens situation 

räcker alltså inte till för att övertyga. 

6.2.1.4 Bild och ljud kombinerat  

I scen nio informerar berättarrösten om att de befriar djur som plågas vilket väcker förtroende för att de 

faktiskt hjälper djuren. Passande bilder används tillsammans med det berättarrösten säger för att förstärka 

och förtydliga. Det som sker i bilden behöver nödvändigtvis inte stämma överens med det berättarrösten 

säger, men att det finns bilder till det berättarrösten säger bidrar till att trovärdigheten, ethos, blir starkare. 

Det identifierades logos i bilderna och därför skulle de kunna tänkas fungera som bevis, logos, för ljudet. 

Dock behöver kopplingen mellan bild och ljud nödvändigtvis inte vara korrekt eller sann och därför kan 

inte bilderna räknas som bevis för det berättarrösten säger. Bilderna tillsammans med ljudet förstärker 

alltså enbart trovärdigheten för berättarrösten. Vidare förstärks känslorna, pathos, genom att passande 

bilder visas samtidigt som berättarrösten pratar om djur som lider och hemska saker de varit med om, 

men känslorna förstärks även när berättarrösten pratar om att det finns hopp för djuren. 

Från ljudet får man all fakta man behöver för att förstå meningen med filmen från berättarrösten och rätt 

stämning från musiken, men utan bilden får det inte samma grad av effekt eller genomslagskraft. 

Kombinerat med bilden kan man väcka betydligt mycket mer känslor och trovärdigheten blir starkare då 

man får se bilder om det berättarrösten pratar om. Man hade alltså förstått det slutgiltiga budskapet i 

reklamfilmen med bara ljud, men alla scener skulle inte förstås på samma sätt utan bilden. Till exempel 

hade man inte förstått att reklamfilmen handlar om djur förrän i scen fyra, eftersom berättarrösten bara 

säger “hon”, “han”, “mamma” och “systrar” innan den scenen. Utan bild och ljud tillsammans i scenerna 

skulle alltså inte reklamfilmen ha samma betydelse som den faktiskt har - de är beroende av varandra och 

skapar tillsammans mest känslor och förtroende.  

6.2.2 Disposition 

Dispositionen inom retoriken innebär de argument som övertygar publiken bäst (Johannesson, 1998). 

Utifrån den framtagna analysmodellen har reklamfilmens bild och ljud analyserats för att se om de olika 

delarna inom dispositionen är möjliga att identifiera. Först följer en redovisning av dispositionen i bilden 

och sedan i ljudet. Dessa kopplas sedan ihop. Angående ljudet i reklamfilmen fanns det i denna studie inte 

kompetens att genomföra en analys av musikens disposition, därför presenteras enbart berättarrösten 

nedan.  
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6.2.2.1 Exordium 

Exordium innebär att väcka åhörarnas intresse och vinnas deras vilja. Det ska endast finnas en antydan av 

innehållet så åhörarna kan förbereda sig på vad som komma skall (Johannesson, 1998). Inom exordium 

finns det två olika metoder för att uppnå vinnandet av åhörarens vilja (Hägg, 1998): 

 Insinuatio, den subtila öppningen av ett tal är där man döljer sitt ärende.  

 Principio, metoden för att tala öppet om ämnet som man tänker diskutera.  

Scen ett, två och tre identifierades som exordium. Bilderna i de första tre scenerna är på en björn i kedja, 

en smutsig valp och en åsna på ödslig, torr åker. Man vet inte varför bilderna visas eller vad nästa steg blir, 

precis som i exordium. På så sätt bör ett intresse väckas. Ett förberedande till mottagarens känslor ges 

eftersom man får se bilder på djur i en situation som inte framstår som lycklig. Överlag kan exordium 

identifieras i bilden men är inte särskilt starkt. 

Berättarrösten i de tre inledande scenerna är likadant uppbyggd; rösten berättar att någon har sett något 

hända följt av en vidare beskrivning av vad denne nu måste utstå. Faktumet att de tre scenerna liknar 

varandra mycket talar för att de tillhör samma del i dispositionen. Eftersom de är de tre första scenerna i 

reklamfilmen tyder det på att de är inom exordium. Detta görs genom att på ett berättande sätt beskriva 

en situation men inte varför situationen beskrivs, vad nästa steg är eller till exempel syftet med 

reklamfilmen. Insinuatio är den metod som används i reklamfilmen från World Animal Protection för att 

dölja sitt ärende. Exordium i berättarrösten är alltså tydlig.  

6.2.2.2 Narratio 

Narratio innebär bakgrunden, förhistorien och de yttre omständigheterna till den fråga man vill behandla. 

Narratio är en sakframställning som ska vara klar och tydlig så att åhörarna får alla viktiga fakta. Den ska 

också vara kort eftersom åhörarna lätt kan gripas av irritation vid en alltför mångordig framställning och 

därför falla ur åhörarnas minne (Johannesson, 1998). 

Scen fyra och fem identifierades som narratio. I scen fyra består bilden av samma åsna som i scen tre och i 

scen fem består bilden av en björn bakom galler. I scen fyra tonas en faktaruta in med World Animal 

Protection-logotypen, vilket gör att man förstår att det handlar om djurskydd, så länge man har kunskaper 

av det engelska språket. Bredvid står texten “SMS:a ANIMAL 100 START till 72970” och länk till 

hemsidan. 

Denna faktaruta ligger sedan kvar i bild fram till och med scen nio. Texten är en uppmaning, men man får 

ingen ytterligare information som kan förklara texten. Detta skulle kunna identifieras som narratio, 

eftersom det är en sakframställning, men det förklarar ingen bakgrund eller yttre omständigheter till den 

frågan man vill behandla. Detta innebär att reklamfilmens bilder inte följer retorikens narratio, 

förhistorien. 
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Berättarrösten sammanfattar de tre första scenerna i scen fyra och fem. Det ges en ytterligare förklaring av 

situationen. Scenerna i reklamfilmen är tydliga eftersom det ger all fakta man behöver inför resterande 

delen av reklamfilmen, man får en tydlig insyn i vad den kommer att handla om. Förhistorien i 

reklamfilmen är kort i förhållande till reklamfilmens längd. Berättarrösten i reklamfilmen följer alltså 

narratio. 

Genom exordium och narratio bör man bygga upp en fond av intresse och förtroende hos åhörarna 

(Johannesson, 1998). Detta uppfylls i reklamfilmens ljud. Intresset skapas av att man får information om 

något hemskt men inte något mer om situationen. Detta kan göra att man vill veta mer och fortsätter att 

lyssna, kanske för att man strävar efter ett lyckligt slut. Förtroendet skapas av trovärdigheten i 

berättarrösten, stämningen i musiken och av att man får se bilder till det berättarrösten pratar om. Med 

exordium och narratio vill man även styra åhörarnas tankar och känslor i en viss riktning (Johannesson, 

1998). Detta uppfylls i reklamfilmens ljud och även bild, då man beskriver hemska situationer där djur och 

dess familjemedlemmar är inblandade och visar bilder på djur i fångenskap och i ohälsosamma miljöer, 

vilket styr åhörarnas känslor åt medlidande och ömkande känslor. Att man vill väcka ömkande och 

medlidande känslor bidrar till att reklamfilmen uppfattas som sorgsen, och sorgsen reklam har enligt 

tidigare forskning visats sig vara effektiv (Roozen, 2013).  

6.2.2.3 Probatio  

Probatio innebär tes och bevis för tes och kommer direkt efter narratio. Probatio delas upp i två delar 

(Hägg, 1998): 

 Propositio - tes. 

 Argumentatio - argumentation. Argumentatio kan delas in i två delar: 

o Confirmatio - bevis för tes.   

o Refusatio - bemöter motbevis till tesen, tänkta motargument. 

Scen fem, sex, sju, åtta och nio urskiljdes som probatio. Scen fem identifierades som exordium, men alltså 

även som probatio då texten “Bli Animal Protector” tonas in i bilden ovanför faktarutan, vilket är den 

identifierade tesen, propositio, i reklamfilmen. Detta är det enda i scen fem som hör till probatio. Texten 

ersätts av texten “Stöd med 100 kronor i månaden” i scen sju. Texten ligger kvar i scen åtta och nio. Detta 

skulle kunna identifieras som confirmatio, bevis för tesen, genom att man får se hur man ska bli Animal 

Protector vilket ger svar på reklamfilmens tes. I scen sju och åtta får man se djur som blir hjälpta av 

människor. Även detta skulle kunna fungera som bevis för tesen, confirmatio, genom att bilderna i sig 

fungerar som bevis när man får se människor hjälpa djur. Refusatio, motbevis, kunde inte identifieras i 

reklamfilmen. Ena delen av probatio, nämligen propositio är alltså tydlig, men den andra delen, alltså 

argumentatio är inte uppenbar eftersom confirmatio är otydlig och refusatio är icke existerande.  
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När det gäller berättarrösten består andra delen i scen åtta av propositio, tesen, då berättarrösten säger 

“för bara 100 kronor i månaden kan du bli Animal Protector och göra skillnad...". Bevisen som bekräftar 

tesen, confirmatio, är att berättarrösten förklarar att djuren behöver människors hjälp, vilket man hittar i 

scenerna sex, sju, åtta och nio. Propositio, tesen, kommer alltså inte direkt efter narratio, förhistorien, 

vilket innebär att det inte är kronologiskt. Precis som i bilden identifierades inte något refusatio, motbevis 

till tesen, i berättarrösten. Alltså är probatio oklar i reklamfilmens berättarröst.  

Med andra ord visade det sig att inom argumentatio är bevis för tes, confirmatio, otydlig och refusatio 

motbevis, icke existerande. En berättelse inom retoriken kan vara så logisk uppbyggd och övertygande att 

den åsikt eller maning du framför är den enda möjliga slutsatsen. I detta fall kan man hoppa över både 

argument och motargument och gå direkt till slutklämmen (Hägg, 1998).  

Delarna innan argumentatio, alltså narratio, förhistorien, och propositio, tesen, är starka och svåra att 

misstolka. Därför anses argumentatio, argument och motargument, i reklamfilmen ändå fungera trots att 

den är otydlig och utan några motbevis.  

6.2.2.4 Peroratio  

Peroratio innebär talets avslutning. Den ska vara manande, fylld med känslor och positiv, även i de mest 

tårdränkta ärenden. Den ska innehålla (Hägg, 1998): 

 Sammanfattning av viktigaste teser.  

 En sista kraftfull och känslomättad vädjan till åhörarna.  

Scen tio identifierades som peroratio i bilden. Scen tio är reklamfilmens sista scen och innehåller en 

närbild på en hund som ser frisk och kry ut, men med ett ledsamt uttryck i ansiktet. Scenen innehåller 

även text som beskriver tesen och som sammanfattar det viktigaste från reklamfilmen. Tillsammans med 

hundens söta men ledsamma ansiktsuttryck avslutas reklamfilmen även med en känslofylld vädjan till 

mottagaren. Peroratio i bilden uppfylls alltså tydligt i reklamfilmen.  

I reklamfilmens sista scen sammanfattar berättarrösten tesen och vad det är som berättarrösten vill att 

mottagarna ska göra. Det avslutas alltså med en positiv uppmaning, så som peroratio ska vara (Hägg, 

1998), men det saknas en vädjan till känslor. Reklamfilmen avslutas istället med information om hur man 

gör för att bidra med pengar. Peroratio i berättarrösten uppfylls alltså endast delvis.  

6.2.3 Sammanfattning av retorisk analys 

På ett eller annat vis används pathos i alla scener, antingen i musiken, i bilden eller i det berättarrösten 

säger. Alla scener i reklamfilmen ska väcka känslor av olika slag, till exempel glädje, hopp, sorgsenhet eller 

engagemang. Reklamfilmen vill alltså övertyga genom att väcka mottagarens känslor, bland annat genom 

att berätta om djur som lider, till exempel hundar, men även att det finns en lösning och hopp för djuren. 

Dessutom är det många som har en personlig relation till hundar och då även många som tycker synd om 
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dem när de framstår som lidande. I reklamfilmen väcks pathos genom påståenden och frågor som 

involverar mottagaren och får denne att känna sig viktig. För att övertyga ska man dock se saken ur “vårt” 

perspektiv och inte “ert” perspektiv (Hägg, 1998). Detta tas inte hänsyn till i reklamfilmen vilket leder till 

ett misslyckande av att uppmana mottagarna att agera när det gäller utsatta andra.  

I analysen identifierades ett ethos i reklamfilmens bild i form av en logotyp som representerar 

kvalitetkontroll och i ljudet skapar musiken en seriös känsla. Berättarrösten pratar med inlevelse och 

använder olika tonlägen för att låta trovärdig. Även pauser används mellan meningarna vilket bidrar till att 

det känns viktigt. Det identifierades logos i reklamfilmens bilder och berättarrösten informerar till en viss 

del om djurens situation men använder inte rationella argument, bevis eller statistik för att övertyga. 

Kopplingen mellan bild och ljud behöver nödvändigtvis inte vara sann och den identifierade logos räcker 

därför inte till för att övertyga.  

Analysen av reklamfilmens pathos, ethos och logos visar att innehållet som är effektivt är det innehåll som 

väcker känslor, då den bygger sitt övertygande på pathos. Inom retoriken hävdar man dock att för att nå 

syftet med sitt tal bör man visa pathos, ethos och logos (Fällman & Thörnberg, 2009). I reklamfilmen är 

det mest pathos och lite ethos medan det identifierade logos inte är hållbart och därför inte övertygar. 

Detta innebär att reklamfilmen inte följer rekommendationerna inom retoriken. Enligt tidigare forskning 

är sorgsen reklam effektiv (Roozen, 2013), och för att skapa sorgsen reklam bör reklamen bygga mest på 

känslor, pathos, och inte rationella argument, bevis och statistik, alltså logos. Dock hade en kombination 

av dem alla varit det ultimata; mest pathos, men också betydande inslag av både ethos och logos.  

Reklamfilmens berättarröst och bilder har analyserats utifrån retorikens disposition. Resultatet visar att 

exordium (början) och narratio (förhistorien) är fullständigt i ljud men inte helt korrekta i bild. De båda 

bygger upp en fond av intresse och styr mottagarnas känslor åt en viss riktning, vilket stämmer överens 

med exordium och narratio i retoriken. I bilden var ena delen av probatio, nämligen propositio (tes), tydlig 

men den andra delen, argumentatio (argument och motargument), var inte lika uppenbar. Probatio var 

oklar i reklamfilmens berättarröst. Tack vare att förhistorien och tesen är tillräckligt starka innebär det att 

dispositionen i reklamfilmen ändå fungerar. Peroratio (avslutningen) är inte helt fullständig i ljudet men 

helt fullständig i bilden. Man kan alltså se att där dispositionen inte är hållbar i antingen ljud eller bild, är 

det andra alternativet hållbart. Där ljudet inte är fullständigt, är bilden fullständig - och tvärtom. Alltså 

kompletterar bild och ljud varandra på ett sådant sätt att de tillsammans skapar en fullständig disposition 

utifrån retorikens grunder. 

  



 

34 

 

 Slutsatser 

I slutsatskapitlet svarar man på den fråga som ställs i problemformuleringen (Rienecker & Jørgensen, 

2014), vilket i detta kapitel genomförs. Detta innefattar de viktigaste slutsatserna av både undersökningens 

resultat och resultatet i relation till tidigare forskning och teori, alltså det som redovisades i förgående 

kapitel. Kapitlet redogör sedan för en metoddiskussion och avslutas med framtida forskning som denna 

studie har gett upphov till. 

Nedan besvaras de frågeställningar som framfördes i problematiseringen.  

 Vilket innehåll i reklamfilmen från World Animal Protection ger upphov till effekt? 

Innehållet i reklamfilmen från World Animal Protection är uppdelat i två delar. I den första negativa delen 

delger man problemet, vilket är djurens lidande. I andra positiva delen ger man hopp genom att framföra 

en lösning på problemet, alltså att minska djurens lidande genom att bli Animal Protector och bidra med 

pengar. Först använder berättarrösten sig mestadels av negativa ord som väcker medlidande och sedan 

mestadels positiva ord som bidrar till hopp hos mottagarna. Förutom hopp väcks en känsla av fruktan i 

reklamfilmen genom den motbild som att inte bidra med pengar skapar, alltså att djuren kommer fortsätta 

att lida.  

Reklamfilmen kan på många sätt uppfattas som sorgsen och den innehåller vilda djur och husdjur som 

framställs som lidande. Husdjur värderas högre än vilda djur eftersom man har en mer personlig relation 

till husdjur, vilket i sin tur gör att man tycker mer synd om dem. Husdjur som framstår som lidande i en 

sorgsen reklamfilm kan därför anses vara effektivt innehåll. I reklamfilmen är det inte djuren själva som 

påvisar att de lider. Ohälsosam miljö, frihetsberövning, människor som hjälper, berättarrösten och 

musiken är det innehåll som får djuren att framstå som lidande. Däremot, bara för djuren inte ser ut att 

lida fysiskt betyder det inte att de inte lider psykiskt. Vidare har det ingen betydelse att reklamfilmen 

handlar om djur istället för människor, eftersom de har samma intressen och förmåga att känna lidande 

och välbehag. Människor vill undvika att onödigt lidande drabbar djur vilket innebär att när de i 

reklamfilmen ser lidande djur, framförallt husdjur, vill de agera genom att bidra med pengar till 

organisationen för att minska detta lidande.   

Reklamfilmen bygger sitt övertygande på pathos och lite ethos. Dessa används på olika vis för att övertyga 

framför allt genom att väcka känslor men även genom att väcka förtroende. Logos kunde identifieras i 

reklamfilmen men övertygar inte tillräckligt mycket. Detta innebär att det innehåll som är effektivt i 

reklamfilmen är innehåll som främst väcker känslor men som även väcker förtroende. Musiken väcker 

känslor och skapar även sorgsen och allvarlig stämning, vilket är passande för reklamfilmen. 

Berättarrösten talar med passande tonläge, tempo och pauser och får mottagaren att känna sig viktig 

genom att ställa frågor och påståenden som involverar mottagaren. Att man får se bilder till det 

berättarrösten pratar om förstärker förtroendet och känslorna. Ljudet och bilden kompletterar varandra 

och skapar även en hållbar och stark disposition, som hjälper till att övertyga.  
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Reklamfilmen är uppdelad i två delar där berättarrösten vill övertyga med känslor genom att avsluta med 

en lösning (att bli Animal Protector) på det inledande problemet (djurens lidande). I reklamfilmen får man 

se husdjur som lider vilket är effektivt då det skapar medlidande, eftersom man har en personlig relation 

till och tycker om husdjur.  

 Finns det innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt i reklamfilmen från World 

Animal Protection? 

Svaret på detta är ja, det finns innehåll som hade kunnat ge mer effekt i reklamfilmen.  

Det som påvisade att djuren var lidande i reklamfilmen var ohälsosam miljö, frihetsberövning, människor 

som hjälper djuren, berättarrösten och musiken. Det var inget med själva djuren som visade att de var 

fysiskt lidande. Det betyder dock inte att de inte är psykiskt lidande. Om djuren själva hade sett ut att lida 

fysiskt och inte bara uppfattats som lidande från annat innehåll hade den kunnat skapa ännu mer effekt 

eftersom mottagare då kanske tyckt ännu mer synd om djuren.  

Berättarrösten säger i reklamfilmen “de här djuren behöver dig nu”. När man vill övertyga mottagarna är 

det viktigt att se saken ur “vårt” (ditt och åhörarnas) perspektiv och inte i “ert” (Hägg, 1998). Detta tas 

alltså inte hänsyn till i reklamfilmen. Vidare säger berättarrösten bland annat “vad är djuren för dig?” och 

“vi ser djur som levande och kännande varelser, gör du också det?”. Detta skapar inte heller inte ett 

intryck av “oss” som ska hjälpa “de utsatta andra”, utan intrycket av reklamfilmen från World Animal 

Protection blir istället mer “vi gör det här bra sakerna, vad gör du egentligen?”. Detta kan kopplas till 

solidaritetsanspråket morality of irony, som använder jaget som ursprung till moral (Chouliaraki, 2011), till 

exempel “jag hjälper de här människorna, vad gör du?”. Om reklamfilmen utgått mer från ”vårt” 

perspektiv och om jaget inte använts som ursprung till moral hade det kunnat ge upphov till mer effekt. 

I reklamfilmen från World Animal Protection är det mestadels pathos som används, lite ethos och logos är 

inte hållbar. Inom retoriken hävdas det att för att nå syftet med sitt tal ska man visa pathos, ethos och 

logos (Fällman & Thörnberg, 2009). Detta innebär att reklamfilmen inte följer referensen inom retoriken. 

I reklamfilmen bör det finnas tydliga spår av övertygande pathos, ethos och logos, även om de 

förekommer i olika mängder, för att ge upphov till mer effekt.  

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att identifiera vilket innehåll i reklamfilmen från World Animal Protection 

som ger upphov till effekt och om det fanns innehåll som hade kunnat ge upphov till mer effekt.  För att 

granska materialet var textanalys en passande metod för studien, bland annat eftersom mottagarens 

påverkan inte var inkluderat i studien vilket stämmer överens med kvalitativ textanalys (Østbye et al., 

2003). Trots det har mottagaren nämnts vid flertal gånger i till exempel analys och resultat, vilket kan vara 

förvirrande. För att förhindra detta skulle en studie utan teorier och tidigare forskning som involverar 
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mottagare kunnat användas. I denna studie har det dock varit viktigt att noggrant försöka förklara att 

innehållet som ger upphov till effekt kan komma att innefatta människor, men att människorna inte är det 

intressanta eller relevanta.  

Semiotik och retorik är en lyckad kombination vid analys av reklam (Østbye et al., 2003), vilket är något 

som kan styrkas med denna studie. Semiotiken bidrog till att hitta de inre strukturerna som gav mening till 

reklamfilmen och retoriken hjälpte sedan till att identifiera vad som var övertygande innehåll. 

Analysmodellerna delade upp analysen i bild och ljud i reklamfilmen. Att granska dem var för sig och 

sedan kombinera dem är inte något som vanligtvis förekommer, men det visade sig vara effektivt för 

denna studie då förståelsen blev djup. Att genomföra analyser på detta sätt är alltså något som 

uppmuntras.  

Att analysera vilket innehåll i reklamfilmen som gav upphov till effekt upplevdes delvis som lätt och delvis 

som svårt. Det var lätt för att det fanns mycket material att analysera, trots att materialet enbart var en 

reklamfilm, men det var även det som gjorde analysen av studien svår; det fanns för mycket att analysera. 

Hade det funnits mer tid till studien hade en mer djupgående studie kunnat genomföras, genom 

användning av flera delar inom teorierna till analysmodellerna. Vidare hade man kunnat fördjupa sina egna 

kunskaper inom teorier ytterligare och dragit fler kopplingar till tidigare forskning och teorier, vilket hade 

kunnat ge en mer fördjupade studie. Den tidigare forskningen var gjord främst i USA men även i Belgien 

och Sverige vilket är relativt liknande kulturer vad det gäller djur och reklam. Hade forskning från fler 

kulturer använts i studien hade det eventuellt gett en bredare uppfattning och därmed ett annat resultat.  

Genomförandet av en analys är en handling som beror på vem det är som utför analysen. Resultatet kan 

därför skilja sig beroende på forskaren. Studiens resultat bör dock betraktas som tillförlitligt, då den med 

hjälp av analysmodellerna lyckats med att identifiera relevanta element som ger upphov till effekt i 

reklamfilmen. Dessutom har studien kunnat identifiera vilket innehåll som hade kunnat ge upphov till mer 

effekt. Därmed kunde semiotiken och retoriken tillsammans med övriga teorier och tidigare forskning ge 

tillfredställande svar på frågeställningarna.  

Vid studiens genomförande fanns det inga etiska aspekter att ta hänsyn till, då denna studie enbart 

granskade innehållet i reklamfilmen från World Animal Protection och inte hade någon kontakt med 

människor.  
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 Framtida forskning 

Studien som genomförts är ensam i sitt slag och bör omges av mer forskning för att öka kunskapen inom 

områden som reklamfilm och djur i reklam. Nedan följer några förslag till framtida studier baserat på den 

genomförda studien men även på den tidigare forskning som nämnts.  

Mycket talar för att det i samhället sker en förskjutning av vår syn på den icke-mänskliga världen, där djur 

och natur värderas i allt större utsträckning. I en undersökning i Lundmarks avhandling visade det sig att 

de yngre generationerna, jämfört med de äldre, till en större grad ansåg att djur och människa har samma 

värde (Lundmark, 2000). Detta talar för att djurs betydelse kommer att öka med tiden. Det öppnar upp 

för forskning kring hur reklamfilmen från World Animal Protection kan vara olika effektiv i olika åldrar 

och vilket innehåll som lämpar sig bäst för olika generationer. Vidare är en slutsats som dragits att sorgsen 

reklam, där djuren uppfattas som lidande, är effektivt innehållet i en reklamfilm. Då djur börjar värderas 

mer och mer, innebär det att detta effektiva innehåll bör bli ännu mer effektivt i framtiden. Genom att 

utföra en studie på mottagarnas påverkan av reklamfilmen i dag och sedan jämföra resultatet med framtida 

forskningsresultat utfört på samma sätt och samma reklamfilm, kan man utläsa om innehållet blivit mer 

effektivt med tiden. 

I dag finns ett klassamhälle för djur. Trots att det inte är någon skillnad på vissa djur gör ändå samhället 

ibland skillnad så att likvärdiga djur får olika värden (Gålmark 1998). Reklamfilmen kan uppfattas olika 

världen över eftersom samhällen ser olika ut. Till exempel kan en åsna värderas högre än en hund i länder 

där man har mer användning av en åsna. Dessutom kan en åsna eller en apa uppfattas som mindre vild 

jämfört med uppfattningen i Sverige. Detta skapar ytterligare en lucka för framtida forskning; att granska 

reklamfilmen ur olika kulturers perspektiv för att förstå hur den kan variera i effekt beroende på plats där 

den mottas.  

Analysen gav resultatet att reklamfilmen från World Animal Protection är sorgsen. Detta skulle man 

kunna jämföra med en reklamfilm där djur är det huvudsakliga innehållet men som istället har en glad 

karaktär. Ett exempel är reklam för hund- eller kattmat. Det skulle kunna jämföras med denna studies 

resultat för att se om det finns gemensamma strukturer mellan olika reklamgenrer vars huvudsakliga 

innehåll är djur.  

Förutom denna studie finns det ingen forskning kring vilket innehåll i en reklamfilm med djur som ger 

upphov till effekt och detta är alltså något som behöver utvecklas. Till exempel bör man i en mer 

omfattande studie jämföra reklamfilmer från olika företag med olika mål och målgrupper, för att se vilket 

innehåll som skiljer sig åt i de olika reklamfilmerna. Detta för att förstå hur olika reklamfilmer bygger på 

olika innehåll för att ge upphov till så mycket effekt som möjligt.   
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