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Abstract 

This paper examines the use of symbolism when companies communicate through 

advertisement. This is done by using a symbolic interactionist and dramaturgical approach to 

the use of symbols in advertisements. The field of previous research has also been studied and 

taken into consideration when analyzing the advertisements. The setup of this study is a 

unique combination between the field of social psychology and marketing. The base 

perspective of Blumers symbolic interactionism and Goffmans dramaturgy is used when 

examining how symbolism are used by companies in advertisements. This is where the 

study’s uniqueness comes from. Although previous research has touched the topic, none have 

looked at symbolism in marketing this way. The aim of this study is to contribute with 

research that brings knowledge to the field of both social psychology and marketing. The 

analysis of the advertisements shows that all the companies use symbolism in different ways 

to communicate their intended message. A consistent way that symbolism is used through the 

different advertisements is by connecting the symbolism of everyday situations to the 

company or their products. Through symbolic messaging the advertisements proved to also 

attempt to imbue the products with a symbolic meaning. Additional ways that symbolism is 

used in advertising are discussed thoroughly in the paper. 

Key words: advertisement, symbolism, symbolic interaction, product symbolism, front. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

”Det är mycket reklamens fel att vi köper prylar vi inte behöver för pengar vi inte har. Och, 

för att citera någon lustigkurre, för att imponera på människor vi inte tycker om. Även om allt 

inte går att dra över en kam säger den att lyckan bor i konsumtion. Ska vi bli sedda och 

lyckliga ska vi köpa nåt – ett plagg, en parfym, en platt-TV eller en resa.” (Bertoft, 2018) 

I detta citat hämtat från en debattartikel, uttrycks tankar om reklamens stora roll i samhället 

och hur den moderna människan interagerar med företag genom reklam redan från tidig ålder. 

Människor är konsumenter och konsumenter är människor. Detta är något som företag bör ta i 

beaktning vid utformandet av reklam. 

Reklam kan tänkas vara en betydande påverkansfaktor för konsumenters beteende. Det kan 

ses som den huvudsakliga interaktion som sker mellan företaget och den bredare allmänheten 

av konsumenter. Eftersom budskapet i reklam ofta går ut till en bredare målpopulation ges 

tolkningsutrymme till tittaren för att utifrån egna referenser kunna skapa en mening av det 

budskap som företaget försöker sända ut. Företag kan använda sig av symbolik i reklam för 

att överföra mening från en gest, händelse eller ting till produkten, servicen eller företaget.  

Inom reklambranschen talas det om suggestiv reklam som syftar till att skapa en image för 

produkten, servicen eller företaget (Pratap, 2017). Med andra ord skapa en image som 

symboliserar någonting utöver själva produkten, servicen eller företaget. Detta kan bidra till 

en större effekt på konsumentbeteende än vad som är känt för allmänheten. Suggestiv reklam 

anses ha en påverkan och en långtidseffekt på människors livsstil, identitet och deras 

personliga värderingar. 

I det moderna konsumtionssamhället som till stor del är präglat av teknik och digitalisering är 

det enklare att räkna de ställen människor inte kan vänta sig reklam, än att räkna alla ställen 

där den är väntad. Det som sker i interaktionen mellan företag och konsument påverkar 

konsumentens beteende på olika sätt. Företaget blir emellertid också påverkat av interaktionen 

som skett. Att undersöka hur företag använder sig av symbolik i reklamfilmer och hur 
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konsumenter kan påverkas av interaktionen med denna symbolik i reklamfilmer, kan inbringa 

kunskap och förståelse som är viktig för både företag och konsumenter. För konsumenter kan 

en ökad förståelse för hur interaktioner med företag påverkar dem innebära ett mer kritiskt 

och genomtänkt förhållningssätt till deras framtida konsumentbeteende. För företag kan en 

utökad förståelse för påverkansfaktorer i interaktioner mellan företag och konsument innebära 

att marknadsföringen kan utformas mer effektivt. I ett samhälle där företag betalar miljontals 

kronor för några sekunders reklamklipp kan mer effektiva reklamklipp innebära stora 

skillnader för många företag (Göteborgsposten, 2016). 

En betydande del av företags marknadsföringsstrategier består av reklamfilmer. Reklamfilmer 

är alltså ett av de primära sätt genom vilka företag försöker interagera med konsumenten. 

Reklam benämns ofta som en ensidig monologisk kommunikation från företag till konsument. 

Vi menar emellertid att utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan reklamfilmen 

ses som en genomtänkt handling som innehar en symbolisk mening för konsumenten och som 

denne tolkar och sedan handlar utifrån. Skapandet av reklamen är alltså en genomtänkt 

handling i syfte att styra konsumentens tolkning av situationen. Responsen från konsumenten 

bidrar sedan till fortsatt dialektisk interaktion, även om denna är mer utdragen än de 

vardagliga sociala interaktionerna i människors liv. Reklamfilmer är ofta relativt korta och det 

behövs därför effektiva sätt att förmedla budskap på. Ett effektivt och vanligt 

tillvägagångssätt som människor använt sig av i millenier för att förmedla budskap är genom 

att använda symboler. Genom användningen av symbolik går det att ge någonting en mening 

utöver sig själv (Pratap, 2017). Det kan vara en handling, gest men i detta fall framförallt 

produkter och företag. Till exempel kan detta utspela sig i hur ett sportbilsbilföretag visar sin 

bil och parallellt klipper till ett lejon som springer med kraft på savannen efter ett byte. 

Budskapet lejonet som springer på savannen symboliserar någonting som då kopplas ihop 

med sportbilen. Meningen av situationen blir här vad konsumenten tycker att lejon 

symboliserar, inte vad det ursprungliga avsiktliga budskapet var. Symboler behöver inte vara 

objekt som presenteras visuellt i reklamfilmen, det kan även vara abstrakta idéer och koncept. 

Till exempel kan ett sådant abstrakt koncept vara demokrati, pengar eller en konsert. Att visa 

en konsert i en reklamfilm kan symbolisera och sända ut ett budskap utöver att det endast är 

en samling människor som lyssnar på musik. Till exempel en euforisk känsla och 

beteenderegler. 

Begreppet symbol kommer i denna uppsats behandlas utefter ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Ett perspektiv som ser på handlingar, beteende, gester och objekt som symboliska 
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aspekter, alltså att de har en social mening utöver deras fysiska egenskaper (Blumer, 1969, 

s.2–3. Detta genom att konsumenter agerar utefter den mening de tillskriver händelser, att 

mening som tillskrivs uppkommer och skapas utifrån tidigare tolkningar av situationer och att 

meningen hanteras och modifieras i en fortlöpande, tolkande process. Hur reklamen tolkas 

kan sägas lägga grunden för framtida interaktioner mellan företag och konsument.  

Det symbolisk interaktionistiska perspektivet tillför något unikt till hur vi kan tolka och förstå 

vad reklam gör med människor, hur det påverkar dem. Om symbolik kan överföras mellan 

objekt, personer och koncept blir det av intresse att undersöka hur reklam använder saker som 

symboliserar någonting för att överföra den meningen till deras produkt, tjänst eller företag. 

Med detta i beaktning, blir det alltså intressant att undersöka hur företag använder symbolism 

för att stärka sitt budskap i reklam.  

De produkter som företaget vill sälja kan även de användas som verktyg i kommunikation 

mellan konsument och medmänniska. Mer specifikt kan många produkter, tack vare deras 

symboliska mening, användas för att uppvisa och upprätthålla en identitet. Leigh & Gabel 

(1992, s. 6) lyfter upp blåa jeans och deras symboliska värde i amerikansk kultur, där de 

signalerar informalitet hos användaren. Hur produkten tolkas av andra människor, och hur 

företaget påverkar hur den kan tolkas av andra människor, blir ytterligare ett led i 

användandet av symbolik i interaktioner som är av intresse för denna uppsats. 

Företaget kan, med effektiv reklam, berika sin produkt med ett symboliskt värde som kan bli 

viktigt för konsumentens identitet, ett symboliskt värde som kan konsumeras. Konsumeringen 

av det symboliska värdet kan ta sin form av att hjälpa konsumenten att övertyga om en roll 

eller identitet i en social interaktion. Samtidigt kan det symboliska värdet konsumeras ensamt 

av konsumenten. Detta på det sättet att det kan övertyga denne själv, att denne innehar vissa 

karaktärsdrag eller annat som den symboliska innebörden indikerar. Utifrån det ovanstående 

blir det tydligt hur förståelse för hur symbolik används för att förmedla budskap i reklam kan 

tänkas hjälpa företag att effektivisera just förmedlandet av sitt budskap i interaktioner med 

konsumenter. En utökad förståelse för hur symbolik används för att förmedla budskap i 

reklam, skulle emellertid kunna ge konsumenter ett mer objektivt och kritiskt förhållningssätt 

i interaktioner med företag. Under senare år har det även uppstått debatter om reklam och 

undersökningar har gjorts på vad den svenska befolkningen tycker om reklam. I en 

debattartikel från Svenska Dagbladet skrivs det att en undersökning från 2019 visade att 

andelen som är negativa till reklam har under de senaste fem åren ökat från 44 till 59 procent 
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(Riberdahl, 2019). Det har visat sig att den svenska befolkningen blev mer negativ till reklam 

mellan 2014–2019. Som tidigare nämnts är symbolik en viktig faktor i kommunikation och 

därför i interaktioner. Symbolik blir därför ett viktigt verktyg för företag för att få 

konsumenten att tolka det utsända budskapet på det sätt som eftersträvas. En förståelse för 

symbolik och dess användningsområden i interaktioner kan skapa en mer effektiv reklam och 

därigenom en befolkning som är mindre negativ till reklam.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utöka kunskapen om symbolikens roll i marknadsföring. Syftet är 

även att inbringa förståelse för hur företag i reklamfilmer påvisar hur det symboliska värdet 

av företaget, dess produkter eller tjänster kan användas av konsumenten. Utifrån detta har 

följande frågeställningar formulerats. 

Hur använder sig företag av symboler för att förmedla och stärka sina budskap i reklam? 

På vilket sätt skapar och förmedlar företag det symboliska värdet i produkter så att det kan 

konsumeras av konsumenten? 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen har inletts med en problematisering av ämnet som förklarat ämnets 

socialpsykologiska relevans på ett vis som belyser marknadsföringens roll i samhället. Efter 

detta sätts ämnet i ett vetenskapligt perspektiv där tidigare forskning på området diskuteras. 

Då en stor del av forskningen som redan bedrivits har varit högst teoretisk använder sig denna 

uppsats av en nätetnografisk undersökningsmetod. Teorier som upptäckts av andra forskare 

sätts på prov i en jämförelse mellan tidigare forskning och nuvarande 

marknadsföringsmetoder. För att göra detta presenteras först det analyserade materialet, sju 

reklamfilmer, i detalj vilket efter varje reklamfilm följs av en kort analys av de olika symboler 

som framkommit i reklamfilmerna. Efter denna översiktliga genomgång av materialet 

genomförs en mer djupgående analys där tidigare forskning jämförs med det observerade 

materialet. Uppsatsen avslutas med att resultaten summeras och analysen diskuteras. 
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2. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning i två delar. Den första delen kommer beröra hur 

symbolik används i reklam för att förmedla och stärka budskap. Den andra delen kommer 

beröra produktsymbolism och hur företag visar konsumenter hur de kan konsumera det 

symboliska värdet av produkten. Denna uppdelning av avsnittet har gjorts baserat på hur 

frågeställningarna är uppdelade. Det första delen berör primärt den första frågeställningen och 

den andra delen berör primärt den andra frågeställningen.  

 

2.1 Symbolikens användning i reklam 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning rörande reklam som en interaktion mellan företag 

och konsument presenteras. Carey (1975, s. 17) definierar kommunikation som “en symbolisk 

process där verkligheten är producerad, underhållen, återskapad och transformerad”. Med 

utgångspunkt i ett socialpsykologiskt grundperspektiv om att människor blir påverkade och 

påverkar sin omgivning i en dialektisk, samverkande process går det att inta det övergripande 

perspektivet av marknadsföring som en typ av social interaktion, som sker mellan företag och 

konsument (Varey, 2008, s.86–90). Utifrån detta perspektiv kan meningen av en reklam, 

precis som i en interaktion mellan två individer, ses som skapad och framförhandlad i en 

tolkande process mellan aktörerna snarare än som fast och bestämd av skaparen av reklamen 

(Aitken et. al., 2008). I detta fall är de två aktörerna företaget, avsändaren av budskapet, och 

konsumenten som är mottagaren av budskapet. Ofta betonas konsumenten som mottagare av 

skapad objektiv information istället för som centrala medskapare av mening och relation 

(Aitken et. al., 2008). Författarna av meta-analysen Advertising effectiveness from a consumer 

perspective betonar dock att det på senare år har växt fram menings-baserade modeller av 

reklam. De menar att ett perspektiv där konsumenten ses som en engagerad medskapare av 

mening, centrerad i interaktionen med reklam kan bidra till mer realistiska antaganden om hur 

effektivt konsumenten anammar reklamens önskade budskap. Alltså effektiv i den mån att 

konsumenter tolkar budskapet på det sätt som företaget ämnar dem att göra. Perspektivet 

inkluderar sociala aspekter som kultur, kontext och tidigare erfarenheter. De lyfter att genom 

detta perspektiv kan inte mening existera i reklam självständigt från mottagaren. Reader- 

response theory som påvisar ett sätt att se på kunskap, förståelse och beteende som en 

förhandling mellan läsare och författare lyfts även upp. Författarna menar att detta synsätt 
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också bör appliceras på reklam. Att kunskap, förståelse och beteende i interaktionen som 

reklam innebär, uppkommer genom en förhandling mellan skaparen och mottagaren av 

reklamen. Författarna menar alltså att förhandlandet av reklamens mening innebär ett 

ömsesidigt beroende mellan skapare och mottagare. Från detta lyfts att mottagaren har 

betydligt större autonomi än vad som vanligtvis påvisas i konventionell forskning. Detta 

genom att det ofta fokuseras på informationen i budskapet som sänds ut snarare än 

konsumentens medskapande av mening i reklam. Från detta förhandlande av mening 

medföljer även att företagets avsedda mening med reklamen inte blir den slutgiltiga meningen 

av reklamen. Enligt författarna sker det just nu ett skifte av huvudsakligt perspektiv i 

marknadsföringsområdet. Marknadsföringen går från att fokusera på informationen som sänds 

ut, till att fokusera på mottagaren och dess tolkande och medskapande av mening. Detta kan 

bero på att de som skapar reklam i det moderna digitaliserade samhället kommer åt 

människors intressen, livsstil och konsumtionsmönster enklare än innan. Författarna menar 

emellertid att ytterligare forskning med det konsumentcentrerade perspektivet behövs 

eftersom en omfattande del fortfarande har huvudfokus på informationen som sänds ut.  

I en studie från år 1999 analyserar Armstrong reklams effektivitet genom symbolisk 

interaktion. För att göra detta använder sig Armstrong av sportmärket Nikes reklamkampanjer 

från år 1994 riktade mot afroamerikanska konsumenter (Armstrong, 1999: s. 267). Studien 

visar hur Nike konstruerar sin reklamkampanj utefter vem mottagaren är. Armstrong uttrycker 

att det viktigaste med en reklamkampanj är att den effektivt kommunicerar det den ska till den 

valda målgruppen. För att göra detta använder reklamen sig av tecken och symboler. Även 

implicita sådana, som i olika grad kopplas till produkten, förekommer. De har alla agendan att 

koppla konsumenten till varumärket. Genom att koppla en konsument till varumärket med 

symboler och tecken som är meningsfulla för denne kan företaget i viss mån alltså styra hur 

konsumenten kommer tolka reklamen. Detta är i linje med tidigare nämnda perspektiv på 

reklam som social interaktion där mottagaren är medskapare av mening. Armstrong beskriver 

hur de aktuella reklamfilmerna fångar naturliga händelser som målgruppen kan relatera till 

vilket skapar en känsla av samhörighet med varumärket (Armstrong, 1999, s.281–284). Hon 

lyfter vikten av att det uppstår en gemensam definition av situationen mellan konsumenten 

och utsändaren av reklamen för att marknadsföringen ska vara effektiv. Reklamkampanjen 

kommer inte vara lika effektiv om konsumenten inte uppfattar reklamens budskap på det sätt 

som företaget avsåg. För att uppnå detta menar Armstrong att användningen av situationer 

som målgruppen kan relatera till, likt Nikes sätt att använda vardagliga situationer och 
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sportkändisar, kan tänkas ge symbolik och därigenom underlätta tolkningen av budskapet för 

mottagaren av reklamen. Alltså kan det göra reklamfilmen förståelig för konsumenten, vilket i 

sin tur innebär att det faktiska önskade budskapet av reklamfilmen blir mer mottagligt. I 

korthet menar Armstrong att effektiva reklamstrategier kräver kunskap om både konsumenten 

och produkten, men i linje med symbolisk interaktionism, behövs kommunikation som 

kopplar dem samman. Detta menar hon att symbolik kan användas för att göra, likt Nikes sätt 

att använda vardagssituationer som symboliserar någonting för konsumenten.  

Vidare har en studie gjorts gällande konsumenters reaktioner vid globalt associerad reklam 

jämfört med lokalt associerad reklam (Zhou et al., 2015, s.561–562). Studiens syfte är att 

inbringa kunskap om kulturell inkongruens i reklam kan påverka konsumenters respons till 

reklamfilmerna i fråga. Med kulturell inkongruens menar författarna här inkongruensen 

mellan etnisk tillhörighet av modellen som visas i reklamen och ursprunget av den aktuella 

produkten. Den kulturella inkongruensen testades genom att byta mellan två etniska 

tillhörigheter (Västerländsk och kinesisk) och mellan global och lokalt förankrade 

produktkoncept. Resultatet av studien visar att kulturell inkongruens i reklam påverkar 

konsumenters uppfattning av reklamen negativt (Zhou et al., 2015, s.565–567). Vidare 

påvisas att inkongruensen i reklamen ökar uppmärksamheten och förståelsen för att reklamen 

försöker sälja in produkten och styra mottagarens intryck. Författarna skriver att bakom 

globala symboler finns en associerad uppsättning av traditionella värderingar och normer som 

karaktäriserar lokala identiteter. Utifrån studieresultaten menar författarna att det kan vara 

avgörande att hitta en balans mellan lokalt och globalt i reklam, speciellt när det kommer till 

produkter som har starka stereotyper associerat till dem. De lyfter även vikten av att 

uppmärksamma potentiella nationella, kulturella, etniska eller lokala konflikter som kan 

framträda ur en kulturellt inkongruent reklam. Detta i linje med två tidigare nämnda studier 

från Armstrong (1999) och Aitken mfl. (2008) att skaparen av reklamen måste ta i beaktning 

att mottagaren är medskapare av meningen i reklamen (Zhou et al., 2015, s.565–567). Alltså 

ge målgruppen något den kan relatera till och förstå och på så sätt förhindra en missgynnsam 

inkongruens. Författarna skriver att resultaten visar att om informationen som reklamen 

sänder ut inte är i linje med konsumentens förväntan kan konsumenten komma att få en 

negativ inställning till den. 

En annan studie som utforskat ämnet är The Impact of Cultural Symbols on Advertising 

Effectiveness: a Theory of Intercultural Accommodation (Holland & Gentry, 1997, s.484-

489). Denna studie utforskar hur igenkänning av symbolism kan effektivisera reklam. Mer 
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specifikt lyfter författarna Theory of Intercultural Accommodation som antyder att genom att 

använda sig av symboler som knyter an med konsumentens identitet kan reklam bli mer 

effektiv. Studien syftar till att undersöka kredibiliteten av denna teori. För att mäta 

effektiviteten undersöktes i vilken grad deltagarna kommit ihåg reklamen. Även positiv eller 

negativ inställning till reklamen fick skattas. Deltagarna bestod av 99 afroamerikaner från 

mellanklassen. Urvalet hade medelåldern 36 år och bestod av 49% män och 51% kvinnor. I 

likhet med ovan nämnda studier visar denna studie att ju mer en konsument identifierar sig 

med symbolen i fråga desto större affektiv respons. Denna igenkänning och identifikation kan 

rimligtvis ge både en mer positiv respons eller en mer negativ respons till reklamen beroende 

på i vilken kontext som symbolerna uppkommer. Likt tidigare studier lyfts även 

konsumentens känsla av att reklamen försöker manipulera konsumentens tolkning till den 

aktuella produkten eller varumärket. Från studien av Zhou et al. (2015, s.565–567) kan en 

potentiell sådan effekt uppkomma av inkongruens i reklamen mellan konsumentens 

förväntningar på situationen och reklamens faktiska utformning.  

I en studie av Durgee & Stuart från 1987 antyds det att det är viktigt för effektiv 

marknadsföring att varumärkesnamn och symboler symboliserar den aktuella 

produktkategorins bästa egenskaper (Durgee & Stuart, 1987, s.15–19). För att göra detta 

föreslår författarna att marknadsförare ska använda sig av fri associationstest. Alltså tester där 

konsumenter får en produktkategori och därefter fritt får associera idéer som symboliserar 

denna produktkategori. Utifrån de mest frekventa idéerna som symboliserar de bästa 

egenskaperna av den aktuella produktkategorin skapas därefter varumärket och dess 

symboler. Ett sådant test menar de kan ge en snabb inblick från ett stort antal respondenters 

tolkning av symboliken i en aktuell produktkategori. Studien av Durgee & Stuart utgör ett 

försök att kartlägga huruvida kända varumärken och varumärkesnamn representerar meningen 

av deras huvudprodukter. Ett fri associationstest, som de tidigare föreslagit, gjordes för att 

demonstrera detta. Deltagarna i studien bestod av 121 studenter. Samtliga deltagare blev 

ombedda att skriva ner så många fördelaktiga adjektiv som möjligt kopplade till antingen 

produktkategori eller företagsnamn och företagssymbol.  

Resultaten visade bland annat att 29% respektive 69% kopplar adjektivet ”kraftfull” till 

bensin respektive tigrar (Durgee & Stuart, 1987, s.16–19). I linje med ovan nämnda forskning 

av Zhou et al. (2015), Armstrong (1999) och Aitken mfl. (2008), skulle detta kunna bidra till 

mer relaterbar information och mindre inkongruens i marknadsföringen. Detta eftersom 

genom en sådan framtagning av symbolisk marknadsföring kan marknadsföraren vara mer 
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säker på att konsumenten kommer anamma det avsedda budskapet. Författarna lyfter ett 

exempel från en reklam från Marlboro som säljer cigaretter. I detta fall associeras rökning 

med ”maskulinitet”, ”självständighet”, ”utomhus” och ”dagar faller förbi”. Från denna, nu 

uppmärksammade, symbolism av rökning skapades och användes symbolen ”Cowboy”. Ett 

annat exempel för att stärka budskapets som reklamen vill sända ut är sportbilsmärket Jaguar. 

Författarna menar att namnet Jaguar symboliserar exotiskhet, skönhet, rörlighet och 

sällsynthet, vilket kan anses associerat och passande till både djuret jaguar och sportbilen. På 

detta skapas alltså en symbolism som är enkel att förstå för mottagaren av reklamen.  

 

2.2 Produktsymbolism 

”Människor köper saker inte bara för vad de gör, utan även för vad de betyder” menar Levy 

(1959, s. 118). Han utvecklar med att säga att produkter kan ses som psykologiska saker som 

är symboliska för identitet. När konsumenten fattar ett beslut angående om hen vill köpa en 

produkt tar denne i åtanke den symboliska meningen av produkten, och bestämmer om den 

passar konsumenten och dennes identitet. Levy (1959, s. 119) menar att konsumenten anser 

att symbolen passar när den kan föras samman med, tilläggas till eller förstärka hur 

konsumenten ser på sig själv.  

Leigh och Gabel (1992, s. 6) menar att symbolisk interaktionism manifesterar sig i 

konsumentbeteende genom vad de kallar för symboliskt köpbeteende. Detta är då 

konsumenten köper en produkt alltså för vad den symboliserar, likt citatet ovan av Levy 

(1959, s. 118), sedan ämnar de använda det symboliska värdet av produkten i interaktioner 

med andra människor för att förmedla något budskap. De lyfter upp exemplet blåa jeans, vilka 

i USA kommit att symbolisera en avsaknad av formalitet som kan hjälpa människor att passa 

in i vissa grupper.  De konstaterar vidare att marknadsföring bör spela en stor roll i 

överföringen av symbolisk mening till produkter, genom att få konsumenten att associera 

produkten med den symboliska representationen av produkten (1992, s. 12). Detta, i 

kontexten av blåa jeans, innebär att reklamfilmen bör få konsumenten att associera blåa jeans 

med mindre formella sammankomster. Även Hirschman (1986, s. 330) identifierar 

marknadsföring som en viktig del av hur det symboliska värdet av produkter produceras. De 

pekar däremot på att andra faktorer spelar roll i vad de kallar för ett kulturproduktionssystem. 

Till exempel lyfter de upp hur konsumenter själva spelar en roll i det.  
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Levy (1959, s. 118) konstaterar att konsumenten inte är så funktionell i sina köpbeslut, något 

som Leigh och Gabel (1992, s. 5) tycks vara överens om när det gäller en del produkter. När 

det gäller en effektiv reklamkampanj menar dock Leigh och Gabel (1992, s. 12) att den bör 

visa upp både faktiska och symboliska funktioner av en produkt. När de tar exemplet av en 

reklam för Toyota Camry lyfter de upp hur annonsen, som hör hemma i tryck, visar upp bilen 

bredvid en affärsman som ser framgångsrik ut, samtidigt som annonsen visar relevanta fakta 

om bilen. Leigh och Gabel (1992, s. 12) menar att detta visar upp det symboliska värdet av 

produkten, alltså hur den hjälper konsumenten att framställa sig som en framgångsrik 

affärsman. Samtidigt likställs bilens funktioner och prestanda vid livet som affärsman, där 

ordet kraft och dess betydelse i de olika sammanhangen binder samman den symboliska 

meningen av produkten med de faktiska funktionerna. 

Lee (1990, s. 391) presenterar en modell över hur en konsument väljer en produkt bland flera 

märken. När produkten brukas i sociala sammanhang blir det för konsumenten viktigt att 

tänka på den sociala risk som produkten kan medföra, det är viktigt för konsumenten att inte 

dömas ut för att använda fel märke (Lee, 1990, s. 390). Detta kan jämföras med om produkten 

brukas privat, i vilket fall konsumenten kan tänkas vara mer benägen att tänka på risken att 

produkten inte presterar som tänkt. Som en konsekvens av detta blir alltså den symboliska 

innebörden av en produkt viktigare när brukandet av produkten blir mer socialt synligt, för det 

är då konsumenten kan dömas av andra människor för den symboliska meningen av 

produkten (Lee, 1990, s. 387). 

Viktigt för att förstå modellen är vad som kallas för situational self, situationsjaget. Lee 

(1990, s. 390) definierar situationsjaget som hur konsumenten skulle vilja att andra betraktar 

honom. Modellen stipulerar alltså att konsumenten först identifierar om produkten 

konsumeras och brukas socialt eller ensamt, om den brukas socialt tar konsumenten sociala 

risker i åtanke. I det fallet fattar alltså konsumenten ett beslut angående vilken produkt som 

ska köpas baserat på vilken som bäst passar in med konsumentens självuppfattning och som 

minimerar sociala risker i enlighet med den självuppfattningen (Lee, 1990, s. 390). Det är i 

denna kontext vi förstår vikten av den symboliska meningen av produkter, då konsumenten 

alltså identifierar den situationen de kan tänkas befinna sig i, och väljer det märke eller den 

produkt som konsumenten tror förmedlar bäst det som krävs för att konsumenten ska framstå 

för andra som de vill. Detta belyser vikten av att marknadsföring hjälper konsumenten att 

identifiera de sociala situationerna där produkten kan vara socialt användbar, samt förklarar 

för konsumenten just hur den kan användas för att förmedla vad den vill.  
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Lees syn på produkten som socialt användbar kan kopplas till hur Solomon (1983, s. 323) 

menar att produkter kan användas för att klarare definiera sin roll och sitt rollframträdande. I 

en modell där Solomon stipulerar att produkter och kunder kan ha en dubbelriktad relation 

visar han hur produktsymbolism underbygger definitionen av en roll vilket i sig stärker 

rollframträdandet så väl som hur konsumenten tillskriver sig vissa attribut. Han utvecklar 

senare med att beskriva hur produkter till och med kan agera som vägledande för beteende 

(Solomon, 1983, s. 327). 

Likt Lee och Levy målar Park et al. (1986) upp konsumenten som motiverad på olika vis. Lee 

och Levy målar upp konsumenten som motiverad av funktionella och symboliska 

anledningar, Park et al. (1986, s. 136) bygger upp en modell av människors behov som 

antingen funktionella, symboliska eller drivna av vilja att uppleva något nytt. Baserat på 

denna modell resonerar Hall (2008) kring effektiv marknadsföring av organiska produkter. 

Konsumenter kan, enligt Hall (2008, s. 6), motiveras att köpa organiska produkter för att 

uppfylla ett symboliskt behov, som när konsumenten menar att det anses vara bättre för 

miljön, eller när det blir en sorts statussymbol. Motiven kan även vara mer funktionella, som 

när kunder hänvisar till att produkterna ofta är mer hälsosamma då de till exempel inte 

innehåller besprutningsmedel. Ofta är de mer hängivna och engagerade köparna av organiska 

produkter mer symboliska i deras ransonering än de mindre engagerade köparna som ofta är 

de som hänvisar mer till praktiska hälsokonsekvenser av produkten. Då produkten, organisk 

mat, redan är så etablerad, vore det inte längre effektivt att försöka förändra bilden av den 

(Hall, 2008, s. 7). I stället föreslår Hall att försöka förlänga människors uppfattning av 

organisk mat till andra organiska produkter. För att göra det spekulerar han att det vore 

effektivast att fokusera på de mer symboliska aspekterna av produkten, som att peka på att 

organiska produkter är ett livsstilsval (Hall, 2008, s. 8). 

Hittills har den symboliska meningen av produkter målats upp som ett effektivt verktyg för 

konsumenter att kommunicera något om sig själva till andra personer. När det gäller 

livsstilsval kan det vara värdefullt att göra en koppling till hur Leigh och Gabel (2007, s. 7) 

menar att den symboliska meningen av produkter även kan konsumeras privat. Visserligen 

kan konsumenten i det här fallet vilja kommunicera sin livsstil till andra, och organiska 

produkter kan då bli ett värdefullt sätt att göra det, men det är också möjligt att konsumenten 

vill konsumera sin livsstil, på ett sätt som underlättas av de organiska produkterna, för sig 

själv.  
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Schor och Ford (2007) studerade hur symbolism används i reklam för matprodukter som 

riktar sig till barn. De redogör för hur reklamen förr var mer funktionell i sin natur, men på 

det senaste blivit mer symbolisk i sina budskap. I en undersökning av 55 reklamfilmer menar 

de att 28% hade ett symboliskt budskap som primärt tema. De lyfter upp hur reklamfilmerna 

försöker måla upp matprodukterna, som enligt de inte är särskilt hälsosamma, som coola. De 

menar att detta uppnås genom att säga att det är coolt att göra motstånd, att vara upprorisk och 

trotsig, samtidigt som att äta skräpmat är att vara trotsig. Produkten av de två budskapen är att 

det är coolt att äta skräpmat (Schor och Ford, 2007, s. 16). Samtidigt som många reklamfilmer 

riktade till barn alltså framställer vanlig mat som symbolisk för vuxnas kontroll över barn, och 

att äta godis som ett sätt att göra motstånd, så ser budskapen annorlunda ut när reklamen 

riktas till föräldrar. När reklamen riktas till mödrar hamnar fokusen på hur mat associeras till 

moderlig kärlek, att laga mat till sitt barn blir ett sätt att visa att man bryr sig om sitt barn 

(Schor och Ford, 2007, s. 17). 

 

2.3 Tidigare forskning – sammanfattning 

Detta avsnitt har presenterat tidigare forskning som berör uppsatsens frågeställningar. Den 

tidigare forskningen som har undersökts lyfter olika aspekter av symbolik i reklam. Syftet 

med studien är att utöka kunskapen om symbolikens roll i marknadsföring. Många av de 

tidigare studierna har använt reklambilder eller reklamtexter. Denna uppsats tar dessa studier i 

beaktning vid studerandet av reklamfilmer.  

 

3. Teoretisk referensram  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Ett socialpsykologiskt perspektiv som kommer användas för att behandla frågeställningarna i denna 

uppsats är symbolisk interaktionism. Alltså hur handlingar, beteenden och gester symboliserar 

någonting utöver sig själva (Blumer, 1969, s.2-8). Symbolisk interaktionism grundar sig på tre 

premisser, den första premissen är att människor beter sig mot saker baserat på vilken mening de 

sakerna har för dem. Sakerna kan vara allt från fysiska objekt som träd och bilar, de kan vara olika 

sorters saker, det kan vara andra människors handlingar, det kan också vara idéer. Den andra 
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premissen är att meningen som vi ger allt detta kommer ur den sociala interaktion vi har med våra 

medmänniskor. Den tredje premissen är att vi hanterar meningen av något i en tolkande process. 

Det är viktigt att se att meningen som ett objekt får inte är naturligt givet, det är en produkt av 

sociala interaktioner. Hur vi förhåller oss till en stol beror till stor del på hur andra förhåller 

sig till stolen, det är inte naturligt givet att stolen är till för att sitta på, Blumer (1969: s. 69) 

lyfter upp att den likaväl skulle kunna tjäna syftet att vara ett vapen. Genom interaktioner med 

andra lär vi oss vad stolen är till för, på det viset blir stolen given mening. 

En av utgångspunkterna i symbolisk interaktionism är att aktörer medvetet använder sig av gester som 

innehar mening för att upprätthålla och guida andra aktörer i interaktionen till en gemensam definition 

av situationen (Blumer, 1969, s. 9). Den gemensamma definitionen av situationen kan alltså ses som 

framförhandlad i en samverkande process mellan aktörerna. Detta kan kopplas till hur företag 

försöker sända ut budskap genom marknadsföring. Det symbolisk interaktionistiska perspektivet 

skulle emellertid betona vikten av mottagaren, dess tolkning och respons, snarare än endast hos 

informationen som sänds ut av företaget.  

 

3.2 Dramaturgi 

Goffmans dramaturgiska perspektiv skulle kunna ses som till viss del allierad med den 

symboliska interaktionismen. Detta i den mån att han också ansåg att sociala interaktioner 

består av aktörer som guidar och tolkar varandra genom symboliska gester och därefter 

tillskriver mening till situationen. Goffmans perspektiv skiljer sig emellertid på det sätt att han 

använder sig av begrepp från teatervärlden som metaforer för att förklara sociala interaktioner 

och mänskligt beteende (2014, s.9). Till exempel så används begreppet ”framträdande” för att 

förklara den samlade aktivitet aktörer vid ett givet tillfälle utför i syfte att styra intrycket andra 

aktörer får av dem och på så sätt påverka andra aktörer (Goffman, 2014, s.23–24). Han skriver 

att individens handlande påverkar hur de interagerande aktörerna definierar situationen 

(Goffman, 2014, s.15, 35). Aktörer styr alltså sitt agerande i ”framträdanden” i syfte att kunna 

påverka den gemensamma definitionen av situationen mellan aktör och publik. 

Goffman beskriver även två huvudsakliga regioner i sin dramaturgi (Goffman, 2014, s. 97–

101). Dessa två huvudsakliga regioner är främre- respektive bakre regioner. De främre 

regionerna är där uppträdandet sker. I de främre regionerna upprätthåller aktörer en fasad i 

syfte att styra publikens intryck och därigenom även den gemensamma definitionen av 



 18 

situationen. Med att upprätthålla en fasad menar Goffman att i de främre regionernas 

framträdanden undantrycks och undangöms vissa aspekter som anses kunna vara skadliga för 

styrningen av intrycket som denne vill yttra. I bakre regioner kan de undangömda aspekterna 

från de främre regionerna visas och ventileras utan att stjälpa något framträdande. De bakre 

regionerna är där aktören kan revidera och träna inför framtida framträdanden. 

Det dramaturgiska perspektivet kommer i denna uppsats att knytas an till marknadsföring och 

reklam. I detta kan reklam betraktas som en interaktion mellan företag och konsument. Denna 

interaktion kan vidare ses som ett framträdande utifrån Goffmans dramaturgiska benämning. I 

detta fall blir företaget de som agerar i ett framträdande i en främre region och konsumenterna 

blir publiken. Det aktuella framträdandet är här noga framtaget av företaget genom planering, 

konsolidering, revidering och träning i en bakre region. Detta för att inte röja sin fasad och 

råka avslöja sin egentliga agenda för publiken. Den egentliga agendan skulle till exempel för 

ett företag kunna vara att få konsumenten att köpa deras produkt.  

 

3.3 Teoretisk referensram - sammanfattning 

Goffmans dramaturgiska perspektiv används som ett teoretiskt och begreppsligt verktyg för 

att beskriva interaktionen mellan företag och konsument. Den symboliska interaktionismen 

införlivar det grundläggande förhållningssätt och är den utgångspunkt i vilken denna text 

behandlar reklam, alltså reklam som en symbolisk interaktion. Symbolisk interaktionism har 

legat som grund till den tidigare forskningen rörande ämnet. Goffmans dramaturgi har 

emellertid varit mer frånvarande vilket tillför något unikt till denna uppsats. 

 

4. Metod  

 

Studien är utformad som en netnografisk studie. En netnografisk studie är lik en etnografisk 

studie, med skillnaden att den sker på internet. En netnografisk studie försöker förstå och 

kartlägga artefakter på internet och dess relationer till människor, kultur och samhälle (Berg, 

2015, s.10). Denna studie använder sig alltså av ting, skapta av människor, som återfinns på 

internet som analysmaterial. Mer specifikt använder studien reklamfilmer som analysmaterial. 

Detta kommer vidare diskuteras i avsnitten under. 
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4.1 Material & Urval 

Reklamfilmer används som analysmaterial i detta arbete eftersom av all marknadsföring som 

företag gör kan reklamfilmer tänkas innehålla fler sekvenser av symbolisk information till 

konsumenten än vad andra former av reklam och marknadsföring gör. Det gamla talesättet en 

bild säger mer än tusen ord kan ge en inblick i skillnaden av att analysera hur symbolik 

används i en text jämfört med i en bild. Detta kan emellertid även illustrera skillnaden mellan 

att analysera en reklambild, jämfört med en reklamfilm som innehåller ett stort antal rörliga 

bilder. Reklamfilmer innehåller alltså mycket information och symbolik i form av händelser i 

olika kontexter. Istället för att använda reklamtexter, reklambilder eller liknande är tolkningen 

som gjorts att det inför denna typ av studie finns mer relevant analysmaterial tillgängligt att 

analysera i reklamfilmer. Eftersom syftet och frågeställningar i uppsatsen handlar om 

symboliken som förekommer i interaktionen mellan företag och konsument så måste studiens 

material kunna undersöka just detta. Reklamfilmer anses därför vara extra användbart för att 

utforska studiens syfte och besvara de aktuella frågeställningarna.  

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden då empirin som kan hämtas från den 

svenska marknaden är mer lättillgänglig och kommer heller inte utgöra några språkliga 

barriärer. En möjlig risk kan emellertid vara att en sorts kulturell barriär förekommer som 

resultat av avgränsningen till den svenska marknaden. Detta eftersom båda författarna till 

denna studie är socialiserade i den svenska kulturen och kan därför tänkas falla offer för 

normblindhet. Dock kan detta medföra en positiv effekt i form av uppmärksammandet av 

anomalier i hur företagen påvisar sociala företeelser gentemot hur normen brukar se ut.   

En annan avgränsning som gjorts är att fokusera på relativt nya reklamfilmer, där ingen 

reklamfilm är äldre än fyra år. Denna avgränsning gjordes för att kunna göra studien så 

dagsaktuell som möjligt och därigenom öka studiens generaliserbarhet. Reklamfilmerna är 

gjorda av stora företag verksamma i Sverige, och en av landets största myndigheter, de 

presenteras i vidare detalj i tabell 1.  

 

Tabell 1. Reklamfilmernas handling 
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Reklamfilm Handling 

ICA (2020), 30 sekunder En ICA-anställd försöker presentera företagets egna varor. 

Volvo (2017), 3 minuter 

10 sekunder 

Filmen följer en flickas uppväxt. 

Försvarsmakten (2020), 1 

minut, 25 sekunder 

En rekryteringsfilm som handlar om relationen mellan en 

officer i Försvarsmakten och hennes dotter. 

Carlsberg (2017), 30 

sekunder 

Mads Mikkelsen resonerar i reklamfilmen kring olika sorters 

hälsningar. 

IKEA (2019), 1 minut Reklamfilmen dramatiserar hur relationen mellan en far och 

en son förvärras av att pappan spenderar för mycket tid med 

att prata på telefon. 

Comviq (2020), 40 

sekunder 

En äldre man åker longboard till en fest. 

SAS (2020), 2 minuter 42 

sekunder 

Reklamfilmen problematiserar bilden av vad som är 

skandinaviskt och presenterar den skandinaviska kulturen som 

importerad. 

 

Reklamfilmerna hittades genom att leta på Google och Youtube efter välproducerade 

reklamfilmer från välkända företag. Vilket företag som publicerat reklamfilmen togs också i 
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beaktande och de utvalda reklamfilmerna tillhör stora företag som vi tycker agerar på 

marknaden på ett sätt som kan generaliseras till hur en stor del av svenska företag agerar. En 

anledning till detta är att alla de valda företagen utgör en stor del av svenskt näringsliv. Som 

tidigare nämnts används reklamfilmer från företag i olika branscher, detta för att ge en ökad 

mångfald i studien som vi menar ökar generaliserbarheten av resultaten. Det är viktigt att lyfta 

att eftersom kriterierna för valen av reklamfilmer var relativt sparsamma bottnade varje 

enskilt val av reklamfilm i vad som ansågs tillföra mest till uppsatsen, detta i den mån att 

reklamfilmer med tydliga symboliska kommunikativa aspekter valdes. Urvalet av 

reklamfilmer skulle kunna benämnas som ett teoretiskt urval (Bryman, 2015, s.498–499). Ett 

teoretiskt urval är ett sorts målstyrt urval där den teoretiska referensramen tas i beaktning vid 

valet av material.  

Samtliga företag har vid något tillfälle uppmärksammats för sina reklamfilmer och 

Försvarsmakten går till och med så långt att de beskriver sina reklamkampanjer som viktiga 

för att försvara Sverige (Försvarsmakten, u.å.). Vi gör bedömningen att reklamfilmerna är av 

hög kvalitet och är mer sofistikerade än reklamfilmer från mindre företag. Därför menar vi att 

de lämpar sig väl för analys. 

Vid användandet av intervjuer av företag, där intervjuerna tjänar syftet att kartlägga 

företagens intentioner med reklamfilmerna som material skulle viss information kunna bli 

missad, förvriden eller undanhållen. Det är möjligt att företagen i intervjuerna svarar på 

frågorna mer utefter vad som bäst lämpar sig för att upprätthålla en viss image, snarare än för 

att ge ett så korrekt svar som möjligt. Genom att använda reklam i nyhetstidningar eller i 

appar skulle mycket av symboliken i gester och andra icke textuella symboler gå förlorat, då 

omfånget och ambitionen av reklamen är lägre. Dessa problem förebyggs genom att istället 

använda reklamfilmer som analysmaterial.  Den mer komplicerade processen för att skapa en 

reklamfilm jämfört med reklamtexter och stillbilder kan även den innebära mer eftertanke 

från företagets sida vad de faktiskt vill att produkten ska symbolisera och förmedla. Att 

analysera reklamfilmer kan därför även tänkas bidra till att ge en mer detaljerad och 

nyanserad bild av hur företagen använder sig av symboler för att förmedla sitt budskap 

angående deras produkter, samt hur konsumenten kan använda produkten som en social 

symbol för att forma och styrka identitet.   
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4.2 Ansats - kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys var den ansats som valdes för detta arbete. Konventionellt tjänar 

kvalitativ innehållsanalys syftet att öka forskarens förståelse för ett fenomen genom att 

analysera ett insamlat material. Materialet kan vara text, en intervju, film eller bilder 

(Lindgren, 2014, s. 30). Materialet kodas i kategorier för att lättare kunna analyseras. 

Arbetet utförs med ett valt teoretiskt ramverk som vi avser att applicera på ett relevant 

material. För det passar vad Hsieh och Shannon (2005, s. 1281) kallar för riktad 

innehållsanalys. Syftet är då att applicera det teoretiska ramverket genom att skapa kategorier 

med vilka analysen av materialet ska förenklas. För en sådan studie blir tidigare forskning och 

den teoretiska grunden till arbetet alltså vägledande i hur studien genomförs, jämfört med en 

konventionell ansats där materialet tolkas för sig. 

En risk med att använda en riktad, eller deduktiv, ansats är att forskaren visserligen tar sig an 

studien med god förkunskap, men forskaren tar sig också an det nya materialet på ett vis där 

denne är påverkad av det tidigare materialet, och en grad av bias, eller partiskhet, kan uppstå 

(Hsieh och Shannon, 2005, s. 1283). För denna studie är dock inte syftet att konstatera om 

symboler används i reklam, utan att studera hur de används i reklam. Vi utgår ifrån, 

underbyggt av tidigare forskning, att symboler har en viktig roll i marknadsföring. Därför gör 

vi bedömningen att det inte finns en risk att försöka bekräfta någon teori, istället finns det en 

risk att övertolka materialet och se symboler och symbolisk mening där de inte finns.  

I enlighet med Bryman (2018, s.377–378) anses en kvalitativ innehållsanalys av det här slaget 

inte frambringa några reaktiva effekter från deltagare som kan tänkas påverka arbetet på något 

sätt. I denna studie finns inga deltagare som blir påverkade i sådan mån att det i sin tur kan 

tänkas påverka resultatet. Detta beror på att materialet i studien utgörs av färdiginspelade 

reklamfilmer och inte av deltagare som behöver ta hänsyn till närvaron av en forskare. Detta 

icke-reaktiva inslaget i den kvalitativa innehållsanalysen för även med sig vissa fördelar när 

det gäller forskningsetik (Bryman, 2018, s.377–378). Detta eftersom denna studie inte 

använder sig av mänskliga undersökningsdeltagare. 
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4.3 Analys/kodning 

För att kunna genomföra studien har de valda reklamfilmerna transkriberats. Materialet har 

sedan kodats, kategoriserats och analyserats. För att underlätta transkriberingen skapades en 

anteckningsmall som bestod av huvudkategorierna deskriptiva anteckningar respektive 

reflektiva anteckningar. Detta gjordes även för att göra anteckningarna så homogent utförda 

som möjligt med tanke på att studien utförs av två personer. En initial analys utfördes genom 

att färgkoda och dela in materialet i kategorier.   

Utifrån frågeställningarna och det teoretiska ramverket skapades på förhand tre olika 

kategorier av intresse som ska hjälpa i analysen av materialet. Två av kategorierna är starkt 

kopplade till den första frågeställningen och handlar om hur symboler används för att stärka 

ett budskap, den första kategorin handlar om symboler som används för att skapa en 

gemensam definition av situationen, den andra handlar om symboler som används för att 

stärka en definition av produkten eller företaget. Den tredje kategorin får sin grund i den 

andra frågeställningen, de delar av materialet som kodats enligt den kategorin handlar om den 

symboliska innebörd företaget vill ge produkten. 

 

4.4 Tillförlitlighet 

För uppsatsen har alltså reklamfilmer som författarna anser väl återspeglar företags 

användning av symboler i reklam använts. Detta skulle kunna anses vara till uppsatsens 

nackdel, då det går att föra argumentet att urvalet inte är representativt för reklam i stort. Det 

är dock viktigt att påpeka att syftet med uppsatsen är att undersöka hur symboler används i 

reklamfilmer, inte om, eller i vilken utsträckning de används. Det selektiva urvalet, där 

reklamfilmer som tycktes representera de mer symboliskt kommunikativa reklamfilmerna väl 

valdes, anses därför vara fullt tillräckligt för att studera uppsatsens ämne och besvara 

frågeställningarna. 

För att ytterligare stärka resultaten av uppsatsens validitet valdes reklamfilmer från några av 

Sveriges största företag och myndigheter. Dessa ansågs vara de som mest sannolikt investerar 

mycket i en reklamkampanj, vilket sannolikt ökar graden av komplexitet i reklamfilmerna. 

Detta anses höja reklamfilmerna till en högre kvalitativ nivå, på ett sätt som gör dem enklare 

att studera. 
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Eftersom reklamfilmerna har transkriberats är det värt att överväga vad för effekter detta kan 

få på resultatet. Transkriberingen genomfördes för att underlätta analysen men den skapar 

även ett visst beroende, där analysen kan komma att halta på grund av en eventuellt 

problematisk transkribering. Det är därför viktigt att förhålla sig till transkriberingen som ett 

stöd men att konsekvent återkomma till grundmaterialet som är vad som faktiskt ska 

analyseras, för att försäkra att inget går miste i analysen. Detta anses tämja eventuella 

konsekvenser av en transkribering som brister i sin återgivning av händelserna i reklamfilmen. 

Dessa brister skulle kunna vara missade detaljer, eller en allt för analytisk återberättelse. 

En styrka med den metodologiska ansatsen som valdes, kvalitativ innehållsanalys, är att den 

är av väldigt flexibel karaktär (Bryman, 2018, s.377–378). I detta fall kan analysen på ett 

enkelt sätt planeras in och ske med lägre risk för oförutsedda förhinder än en studie med 

undersökningsdeltagare. Denna typ av analys kan ske på ett mobilt sätt. Den går att utföras på 

de flesta platser vid de flesta tidpunkter. Detta menar vi stärker genomförbarheten av studien, 

och därav resultatens trovärdighet. För att även överväga de etiska konsekvenserna av en 

studie är det även till metodens fördel att den under rådande omständigheter med en pågående 

pandemi inte kräver personlig kontakt utan kan genomföras helt virtuellt. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Utöver tillförlitligheten i empirin och genomförandet av arbetet är det viktigt att vi som 

författare förhåller oss ärligt till empirin och hur vi arbetar med den (Vetenskapsrådet, 2018). 

Det är viktigt att vi håller oss till sanningen i vårt återberättande av reklamfilmerna. 

Ytterligare principer som är viktiga för god forskningssed utöver tillförlitlighet och ärlighet är 

respekt och ansvar. Det är viktigt att vi har respekt för samhället som påverkas av 

reklamfilmerna, och tar ansvar för idéerna vi presenterar och slutsatserna vi drar i uppsatsen. 

Studerandet av reklamfilmerna skulle kunna liknas med en observationsstudie där 

observatören innehar en dold och icke deltagande roll (Bryman, 2018, s.515, 530). En dold 

roll kan i många fall innebära problematik gällande grundläggande forskningsetik (Bryman, 

2018, s.168–170). Det kan till exempel strida mot samtyckeskravet och informationskravet. I 

detta fall är materialet som undersöks för uppsatsen material som publicerats i 

marknadsföringssyfte, det vill säga att företagens mål har varit att maximal mängd människor 
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ska ta del av materialet. Vi menar att detta gör materialet från ett forskningsetiskt perspektiv 

helt acceptabelt att använda för uppsatsen. 

 

5. Resultat & Analys  

 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet behandlas genom att detaljerat beskriva varje 

enskild reklamfilm vilket följs av en kort tillhörande analys. I slutet av avsnittet kommer en 

övergripande analys presenteras som jämför och kopplar samman de enskilda analyserna med 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Volvo - 2017 

Volvos reklamfilm börjar med att en liten flicka står och tittar ner i golvet och ser ledsen ut. 

Lugn och dov musik spelas i bakgrunden under hela reklamfilmen. Det klipps snabbt till en 

kvinna som sitter på huk framför henne och lägger huvudet på sned med en sympatiskt och 

lite besvärad blick. Det klipps snabbt tillbaks till flickan och kvinnan säger ”du behöver inte 

oroa dig, alla är lite nervösa deras första skoldag”. Parallellt klipps det mellan närbilder på 

kvinnan och flickan. De befinner sig i ett hus med öppen dörr och en ryggsäck på golvet 

bredvid dem. 

Det klipps till en närbild på flickan som säger ”jag vet inte vad som kommer hända”. En 

närbild visas av kvinnan som svarar ”jo det gör du, du kan bestämma själv”. Flickan kollar då 

upp förundrat på kvinnan.  

Det klipps till en annan plats, där det visas hur kaffe hälls upp i en pappmugg och en 

nyckelknippa med en volvonyckel plockas upp av en kvinna, hon kysser en man i farten när 

hon lämnar sitt hem, han säger ”hejdå älskling”. Det klipps till flickan igen som säger 

frågande ”så jag kan bestämma?”. Det klipps ännu en gång till kvinnan på en annan plats gå 

in i en bil i ett garage, trycka på startknappen på bilen. Samtidigt hör man den första kvinnan 

säga i bakgrunden ”ja, du har kontrollen” och det klipps i slutet av meningen till den talande 

kvinnan och sedan till barnet. Barnet ler nu mot kvinnan och det klipps till hur barnet går från 

ett trähus med en trädgård full med buskar och ett stort träd. Hon vinkar mot kvinnan som står 
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i dörröppningen. Flickans röst hörs uttala ”kanske kan jag skaffa nya vänner” varpå kvinnan 

svarar ”okej och vad är deras namn”. Mitt i flickans mening klipps det till en vit Volvobil som 

kör ut från en stor garageport.  

Det klipps parallellt mellan flickan som går i solen till den andra kvinnan som kör bil. Flickan 

säger ”hmmm, tellie och mellie” och det visas efteråt klipp på när flickan leker och skrattar 

med två andra flickor. Det klipps sedan till en bild på en tårta som övergår till en scen där 

flickan sitter och ser förvånad och glad ut vid ett bord med tårtan framför sig och människor 

runt omkring sig. I bakgrunden hör man en födelsedagssång. Det klipps till Volvobilen igen. 

Denna gång på en bilväg i gryningen. En scen inifrån bilen visas hur kvinnan kör med en 

hand och håller för en gäsp med den andra. Flickans promenad i solen visas och det klipps in 

bilder på träd och fåglar i ett bostadsområde. Flickan säger ”jag ska spendera varje lunch med 

dem i de nästa hundra åren. Kvinnan svara med skratt ”åh jasså, hundra år är en lång tid”. 

Reklamfilmen visar barnen umgås på olika vis. Tillslut visas flickan, nu som tonåring, lämna 

sina vänner, hon åker iväg ensam på en buss. Direkt klipps till hur den vita Volvon åker på en 

bilväg med stark sol i bakgrunden. Det klipps till hur flickan går med stark sol som lyser i 

bakgrunden. Flickans röst hörs säga ”det kommer bli svårt men vi lovar att vakta varandra” 

varpå kvinnan svarar undrande ”och sen?”. Volvons färd i solen och flickans filmas ur samma 

kameravinkel med enda skillnaden att de går åt motsatt håll.  

Det klipps till en scen där en kvinna i cirka 18–25 års åldern som liknar den unga flickan står i 

ett badrum och borstar tänderna. De hörs fotsteg i taket över henne och hon tittar upp. 

Dunkande musik spelas och det visas snabba klipp. Klippen består av en närbild på en pizza, 

kvinnan i 20 årsåldern som dansar i rummet med ljusslingorna med massa folk runt sig, 

samma kvinna och en man som dansar med pannorna mot varandra och ler. Samtidigt hörs 

flickans röst säga ”och studera hårt och fokusera på skolan”. Då klipps det till hur kvinnan i 

20 årsåldern och mannen sitter bredvid varandra i en säng och sedan cyklar på samma cykel 

tillsammans under natten. Den första kvinnan hörs säga i bakgrunden ”okej. Och sen vadå?”.  

Det klipps till hur den andra kvinnan, som sitter och kör bil, kollar sig runt och vrider ratten 

följt av ett klipp på en vit Volvobil utifrån som kör med solen i bakgrunden. Flickan hörs i 

bakgrunden säga ”och sen reser jag jorden runt”. Olika korta klipp visas. Dessa klipp består 

av kvinnan i 18–25 års åldern på olika platser görandes olika saker. Det visas denna kvinna 

gåendes i en öken med solen i bakgrunden och ett glatt ansiktsuttryck. Det visas även tropiska 
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träd och människor ståendes i långa färgglada klädesplagg som baddar kvinnan med någon 

vätska och viskar något till henne. Det visas hur denna kvinna lutar sig ur ett fönster på ett tåg 

med solen strålande i bakgrunden och armarna utsträckta.  

Det klipps till fiskmåsar som flyger och skriar vid vatten, en ljus dag. Sedan klipps det till den 

vita Volvobilen som blinkar åt höger och svänger. Samtidigt hörs flickans röst i bakgrunden 

”vill du följa med mig mamma?” varpå mamman svarar ”jag tror inte du kommer vara ensam, 

jag tror du kommer möta någon trevlig på vägen”. Kvinnan i 18–25 årsåldern visas stå i en 

öken en ljus dag och håller upp en kamera sedan visas en scen där hon går i en skog och håller 

en man i handen. Det klipps till hur denna kvinna och mannen som hon höll i handen sitter 

och kramas själva på ett ställe med dämpad belysning och sedan hur kvinnan ligger på 

mannens bara bröst på samma ställe. Det visas sedan en scen från ett tält i en skog där 

belysningen är något lik den från scenen innan och hur en blixt slår ner i närheten och ljud av 

regn och åska hörs. I bakgrunden av dessa klipp hörs flickans röst säga ”vad menar du?” 

varpå den första kvinnan svarar ”inget, fortsätt”. Det visas en närbild på kvinnan i 18–25 

årsåldern och mannen från tidigare scen. De ser sorgsna ut. det visas hur de håller hand som 

de sedan släpper och kvinnan rusar mot ett tåg. I bakgrunden hörs flickans röst säga ”och jag 

skaffar ett jobb”. Man får då se en kvinna med samma hårfärg och hudton som den lilla 

flickan stå med en kamera i olika vinklar på olika platser. Den första kvinnans röst hörs i 

bakgrunden säga ”bra, om du är glad så är jag glad”. Det byts snabbt mellan korta klipp på 

flickan som går i solskenet, kvinnan som nyss stått med kameran som bär in tavlor med hjälp 

av flera andra i ett ljust öppet rum och hur denna kvinna ler och klappar med händerna på ett 

exalterat vis. I bakgrunden hörs nu flickans röst säga ”och jag kommer träffa någon” varpå 

den första kvinnan svarar på ett bekräftande vis med ”okej”. Samtidigt klipps det mellan olika 

scener. Dessa scener består av den andra kvinnan som kör Volvobilen samtidigt som en röst 

säger till henne ”du är sen” och hon svarar ”förlåt”. Här klipps det mellan filmklipp på föraren 

i Volvobilen som utsätts för olika störande moment, samtidigt som flickan, nu som vuxen 

visas leva ut sitt eget liv, hon träffar någon, hon blir gravid, hon föder barn och tillslut håller 

hon i barnet. ”Och jag vill ha ett hus som vi har, och min egen familj, och min egen dotter.” 

den första kvinnan svarar att det låter bra. 

Vidare visas hur flickan tar ett steg ner från en trottoarkant och direkt efter en bild från 

kvinnan i Volvobilen och en närbild på en pappmugg med kaffe som spills ut. Sedan filmas 

det framifrån en vit Volvobil som kör mot ett övergångsställe där flickan går. Det klipps till 

en svartvit scen med flickan på ett övergångsställe med en rektangel som följer hennes 
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rörelser och med gröna kvadrater, med text bredvid, placerade i hörnen på bilden. Det piper 

ljust och snabbt i samband med att rektangeln fäste runt flickans rörelser. Detta visas från en 

kamera som följer rörelsen, positionen och höjden som Volvobilen hade i situationen som 

visats innan. Det visas efter detta korta sekvenser på barnet flickan höll, kvinnan i bilen som 

ser förskräckt ut, ett bromssystem från en bil, flickans förvånade ansikte och stannar tillslut 

lite längre på ett bildäck med volvologgan på som snabbt stannar. Sedan visas ännu en gång 

kvinnan i bilens förskräckta ansiktsuttryck. Under tiden dessa klipp visas hörs den första 

kvinnan fråga ännu en gång ”och sen vad” varpå flickan svarar med ett snabbt avslut i 

samband att Volvon stannar ”och jag ska…”. Musiken som under dessa sekvenser blivit till en 

hoppfull melodi med högt tempo stannar samtidigt som Volvon. 

Efter detta kommer en helsvart bild upp där det står i vit text ”sometimes the moments that 

never happen” ”matter the most”. Följande scen visar en närbild på flickan som ler följt av en 

utzoomad bild där hon tittar mot en vit Volvobil i ett bostadsområde med solen i bakgrunden. 

När närbilden på flickan visas börjar musiken spelas igen och man hör den första kvinnan 

säga ”det låter som en bra plan” och flickan som svarar ”ja vi får se vad som händer”. Efter 

detta visas flickan bakifrån gående bort från kameran på trottoarkanten med sin ryggsäck. 

Bredvid flickan kommer en vit text upp som lyder ”made by Sweden”. Det klipps sedan till en 

helsvart bild med Volvo-loggan i mitten. 

 

5.1.1 Volvo - Analys 

Volvos reklamfilm har ett tydligt upplägg där de försöker bygga upp symbolik för att styra 

konsumenten till den definition av situationen som är nödvändig för att konsumenten ska 

kunna uppfatta budskapet på det sätt som företaget vill att de ska göra. 

Volvos reklamfilm har ett tydligt narrativ, ett narrativ där Volvo presenterar en flicka och allt 

vad hennes liv kan komma att innebära. Det presenteras sedan i slutet av filmen ett tillfälle 

tidigt i hennes liv, där hon riskerar att bli påkörd, men räddas av en Volvo. 

De bygger upp en mening och en känsla genom symbolik. Reklamfilmen fungerar inte om 

tittaren inte ser värde i flickans liv. Från den första dagen i skolan växer flickan upp framför 

tittarens ögon. Hennes liv som det ska bli visualiseras för tittaren med hjälp av symboliska 

händelser i hennes liv.  
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De olika händelserna från flickans framtid blir kraftiga symboler för en uppväxt och dess 

olika faser. De blir viktiga för att tittaren ska få rätt uppfattning av vad som händer i 

reklamfilmen och hjälper därför skapandet av en relation och ett känslomässigt band till 

flickan i reklamfilmen. 

Med uppbyggnaden av ett känslomässigt band till flickan som håller på att bli överkörd blir 

symboliken i budskapet annorlunda än vad den hade varit annars. Budskapet blir med detta 

starkare och mer styrt åt det håll som företaget ämnar. Genom att visa hur Volvon ser flickan 

och bromsar själv, visar de att Volvos bilar är intelligenta och räddar liv. Detta är säkert en 

åtråvärd förmåga i sig för en bil, men det bidrar även till att en Volvobil får ett symboliskt 

värde av medmänsklighet. Med denna meningsuppbyggnad av situationen genom flickans 

framtida liv, inbringas engagemang och känslor till situationen. Detta genom att använda sig 

av symbolik i gester och händelser som målgruppen kan relatera till och förstå för att sedan 

kunna koppla ihop detta till vidare framförd symbolik och budskap.  

Efter att tillräckligt med symbolik använts för att skapa en gemensam definition av situationen 

kan reklamfilmen på ett mer effektivt sätt förmedla företagets önskade budskap och tjäna 

reklamfilmens faktiska agenda. Det går att se hur Volvo försöker överföra meningen av 

högteknologi, intelligens och människovärde till Volvobilar. Om Volvo lyckas blir Volvobilar 

en symbol för just detta. Det går även att se i reklamfilmen hur de, direkt efter de har uttryckt 

detta budskap av symbolism, återkopplar till den tidigare meningsuppbyggnaden. En mening 

som skapats i en interaktion mellan reklamfilmens utsändande av information och tittarens 

tolkningar. Detta genom att framtidsklippen på flickan visas snabbt igen, följt av en scen på 

kvinnan i bilen som ser skräckslagen ut. Kvinnans skräckslagna uttryck används för att 

symbolisera allvarligheten i situationen och därefter stärka känslan för Volvobilar som 

livräddare.  

I reklamfilmen går det även att tyda hur de vill ge Volvobilen ett symboliskt värde som 

konsumenten sedan kan konsumera utöver funktionaliteten av att ha en bil. Det görs framför 

allt genom att skapa en identitet av en kvinna som kör Volvobil. Hennes karaktär kan tänkas 

uppvisa förslag på hur det går att använda konsumtionen av en Volvobil för att uppvisa och 

styrka en identitet. Allt som visas angående kvinnan och hennes agerande räknas här in i 

symboliken av en volvoförare. Allt från hur hon har ett stort hus med garage och pussar sin 

man på kinden innan hon åker till jobbet till hennes reaktioner när hon spiller kaffet och är 

nära på att köra på en liten flicka. Hur reklamfilmen visar att hon blir skräckslagen i 
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situationen när hon nästan kör över en flicka skulle kunna tänkas symbolisera att volvoförare 

bryr sig om sina medmänniskor.  

 

5.2 IKEA - 2019 

Ikeas reklamfilm börjar med en scen där en liten pojke sitter och ritar en teckning på en matta 

på golvet. Det spelas lugn behaglig bakgrundsmusik. Närbilder på när pojken målar fokuserat 

och viftar på tårna visas. Det klipps till hur pojken tittar upp från sitt fokus och tittar bortåt 

samtidigt som ljudet av en bildörr som stängs hörs i bakgrunden. En man parkerar en bil 

utanför och går mot huset. Han pratar i telefon samtidigt och bär kostym och portfölj.  Det 

klipps till hur pojken ser entusiastisk ut och reser sig och springer ner för trappan och ger 

mannen som kommer innanför dörren en kärleksfull kram. Mannen kramar pojken lika 

kärleksfullt, ler och säger ”hej!” med en glad ton. Mannen skrattar och säger till telefonen 

”ursäkta… Ja juste” och fortsätter prata i telefon.  

Det visas hur mannen går vidare med fokus på telefonsamtalet och utan att ge pojken mer 

uppmärksamhet. I denna scen är kameran bakom pojkens rygg så man kan se på pojkens 

kroppsspråk att han är besviken och att mannen inte lägger märke till det. Det klipps till en 

scen där pojken sitter utomhus en sommardag och ritar och kollar besviket mot mannen som 

går runt och pratar i telefon bakom ett tvättställ där det hänger dukar. Klipps till en scen där 

pojken sätter upp en teckning på väggen över en säng med ett lejontäcke och ett gosedjur i. 

Rummet har tapeter med rymdraketer och utomjordingar på och en bokhylla full med olika 

leksaker och tunna böcker.  

 Det klipps sedan till en scen där pojken och mannen går bredvid varandra med regnkläder, 

fiskespön och någon sorts utrustning på en klippa. Mannen pratar fortsatt i telefonen. Det 

klipps sedan till en närbild på pojken som ser ledsen ut och som kollar uppåt åt det håll där 

mannen går. I bakgrunden hörs samtidigt mummel i samtalston från mannen.  

Sedan klipps det till hur mannen och pojken sitter vid varsin ände på ett bord. Det är 

skymning ute och de har en varsin tänd lampa. Pojken sitter med flera olika färgpennor 

framför sig, mannen, som har skjorta på sig, bläddrar i några papper, håller en penna och ser 

lite bekymrad ut. Det ringer då på mannens telefon och pojken kollar upp mot mannen med en 

förundrad och lite besviken min. Det visas hur mannen svarar i telefonen och det klipps 

snabbt och kort till en närbild på hur pojken ser ledsen ut och tittar mot mannen. Mannen 
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pratar i telefonen, reser sig upp, ser bekymrad ut och går där ifrån. Det visas ännu en gång ett 

klipp på cirka en halv sekund på pojken som ser ledsen ut.  

Det klipps till hur mannen går, pratandes i telefon, in i det rum pojken tidigare satt upp 

teckningen. Han tittar ner mot ett skrivbord och lyfter ett papper som ligger där. Det visas, 

från en kameravinkel som visar baksidan på pappret, hur mannen tittar förskräckt på pappret. 

Det visas sedan hur mannen kollar sig runt i rummet. Väggarna på rummet filmas i takt med 

hur mannens huvud rörde sig. Det sitter flertal med teckningar på väggarna. Det visas hur 

mannen går närmre en teckning och kollar på den. Teckningen zoomas in och den föreställer 

en man som pratar i telefon och en pojke som fiskar. Ännu en teckning visas på en man som 

pratar i telefon och det klipps sedan till en kort scen där mannen kollar med en intensiv, 

förundrande och besvärad blick. En närbild visas på mannens hand som lägger ner telefonen 

han pratat i på ett bord samtidigt som han går mot pojken och tv-spelet.  

Nästa scen visar hur mannen tar handen i pojkens hår och klappar honom. Pojken och mannen 

tittar på varandra och mannen slår sig ner i en likadan men lite större fåtölj bredvid pojken. 

Det klipps till en närbild på mannen som tittar mot pojken, ler och frågar ”får man va med”. 

Sedan visas en närbild på pojken som ler, tittar mot mannen och säger glatt ”ja”. Det visas 

sedan en scen som visar pojken och mannen framifrån, sittandes i varsin fåtölj och ser glada 

ut, skrattar och knappar på en tv-spelsdosa. Detta sker i ett rymligt rum med tavlor på 

väggarna, olika möbler och inredning. Pojken, mannen, fåtöljerna och tv-spelet visas sedan 

bakifrån fåtöljerna. Det dyker då upp två texter i bild. En bakom mannens fåtölj och en bakom 

pojkens. Bakom mannens fåtölj står det ”Strandmon öronlappsfåtölj” och under med ännu 

större text ”1795:-”. Samma typ av text klipps in bredvid pojkens fåtölj ”Strandmon 

barnfåtölj” och under med större text ”995:-”.  

Det klipps till en scen som visar ett hus utifrån, på kvällen med ett stort fönster i mitten med 

tända lampor. En text dyker upp där det står ”DÄR LIVET HÄNDER”. IKEA-loggan dyker 

sedan upp under texten. 

 

5.2.1 IKEA - Analys 

Tidigt i reklamfilmen går det att se att det är just en pappa och en son det handlar om. Detta 

budskap framförs inte genom att verbalt berätta att det rör sig om en pappa och hans son. 

Budskapet framförs istället genom att visa händelser som symboliserar vardagssituationer i en 
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far och en sons liv. Symbolik används av IKEA för att styra tittaren till att det handlar om en 

pojke och hans far och alltså skapa en gemensam definition aktörerna emellan. 

I IKEA:s reklamfilm går det att se hur företaget försöker, genom handlingar och gester, 

förmedla att det handlar om en far och en son. Detta är emellertid min subjektiva tolkning 

som tittare. Vad IKEA gör här, utgör ett exempel på hur symboliken används i reklamfilmer 

för att skapa ett bredare tolkningsutrymme för publiken. 

Slutet av IKEA:s reklamfilm har en generellt sett positiv ton. Den avslutas med att pappan 

inser att sonen tycker att han pratar för mycket i telefon och lägger därför ner sin telefon på 

bordet och umgås med sin son. Detta skulle kunna tolkas som att det ska symbolisera att 

pappan beslutar att ge sin son mer uppmärksamhet, vilket i den västerländska kulturen ofta 

uppfattas som någonting positivt. Utifrån detta går det att uppmärksamma att IKEA inte bara 

använder symbolik för att effektivisera reklamfilmens budskap genom att skapa en gemensam 

definition av situationen. De använder även symbolik för att skapa en starkare positiv affektiv 

respons till reklamfilmen och då också dess budskap. 

Denna situation kan beroende på tolkningen symbolisera olika saker, emellertid är det en 

situation som många känner igen på något sätt och därför lättare kan förstå. Till exempel kan 

detta för många symbolisera en pappa och en son, där pappan lägger ifrån sig sin mobiltelefon 

för att umgås med sin son. Karaktären som mannen utgör kan alltså tänkas symbolisera en far 

som tidigare lagt för mycket tid på sin telefon men nu lagt ifrån sig den och lägger istället tid 

på sin son. Efter att ha byggt upp denna symbolik i situationen kopplas sedan IKEA-

produkten till symboliken. Det visas att genom att köpa och konsumera dessa fåtöljer kan en 

förälder spendera mer tid med sitt barn och på så sätt stärka en identitet att denne är en bra 

förälder.  

 

5.3 ICA -2021 

ICA:s reklamfilm börjar med att en kvinna, klädd i kavaj som det står ica på, står och visar 

upp en vara och hälsar glatt; ”Men hej, har du provat våra egna varor?”. Runt henne är det 

massor av hyllor med varor. Hon håller i två pajer och priset ”20kr” står med vit text ovan 

pajerna. Bakom henne går en kvinna och kollar bland varorna i en hylla.  

Hon fortsätter med att säga ”De är perfekta i vardagen” samtidigt som kameran börjar svepa 

till ett nytt rum där det sitter en man och rör om i en gryta och har flera olika matvaror runt 
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sig. Samma kvinna står även i detta rum och håller upp en vara. Denna gång en påse med 

potatis varpå priset ”15kr” står med vit text över.  

Kameran fortsätter sitt svep vidare till ytterligare ett rum samtidigt som kvinnan säger ”så har 

vi ica basic, våra billigaste varor”. När kameran når detta rum börjar musik spelas upptempo i 

dur. I detta rum finns en köks-ö med en kran och flera olika matvaror på. En man och två barn 

vistas runt köksön och mannen håller i en kniv och har på sig förkläde. Barnen leker och drar i 

varandra och i samband med det tappar mannen något runt han tagit upp i sin hand. I detta 

rum står samma kvinna igen och håller denna gång upp ett par apelsiner med texten 

”20kr/kg”. 

Kameran fortsätter till nästa rum samtidigt som kvinnan säger ”och ica selection, som passar 

utmärkt när du verkligen behöver imponera”. Hon nickar och höjer ögonbrynen. När kameran 

börjat filma detta rum ändras musiken till lugn jazz. Nu står kvinnan även i detta rum. Hon 

håller denna gång upp en kartong med pasta och framför henne finns ett bord med ett fåtal 

andra varor. Bakom kvinnan i rummet finns ett stort fönster med långa gardiner och en man 

och en kvinna. Kvinnan sitter vid ett runt bord och mannen står bredvid och lägger med 

händerna hård pasta på kvinnans tallrik. Mannen har kostym på sig och kvinnan har en 

leopardmönstrad blus. På bordet finns en duk, två tända höga stearinljus i ljusstakar och en 

dukning med tallrikar, bestick, en salladskål och två glas fyllda med någonting ljusrött. 

Samtidigt som kameran fortsätter svepa säger mannen ”det är färsk pasta” varpå kvinna svarar 

undrande ”ska du inte koka den först?”.  

Kameran fortsätter svepet till nästa rum där kvinnan åter igen står och håller upp varor. Hon 

säger ”och så har vi ica gott liv, lite hälsosammare” samtidigt ändras musiken tillbaka till 

upptempo i dur. Varorna hon håller upp denna gång är två glasformar och över dessa står det 

med vit text ”2 för 50kr”. Framför kvinnan står ett bord med en stor del varor. Bland annat lax 

och müsli återfinns på bordet. Längre bak i rummet finns en man som tränar på en crosstrainer 

i en vit dräkt som det står ica med röd text på. Han har ett svettband på huvudet och flåsar. 

Runt honom i rummet finns en hylla med olika saker på, ett bildäck, en cykel och ett par 

längdskidor. 

Kameran fortsätter svepet och återkommer till det rummet som reklamfilmen började i. 

samma musik fortsätter spela och man hör kvinnan säga ”så prova våra egna varor, för alla 

tillfällen”. Kvinnan återfinns även i detta rum där hon står närmast kameran och ler och håller 
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upp inplastad torskrygg varpå det står ”59:90” med vit text ovan. Bakom kvinnan vid de 

frontade varorna på bordet står en annan kvinna. Den andra kvinnan säger ”ursäkta” och lutar 

sig mot kvinnan i ICA-kavaj. Kvinnan i ICA-kavaj vänder sig snabbt om och säger ”ja, juste 

detta är alltså våra egna varor”.  

 

5.3.1 ICA - Analys 

För att presentera ICA:s varor använder de sig av olika rum. Dessa rum har särskild betydelse. 

De ska symbolisera vardagshändelser för olika typer av människor. ICA använder symbolik 

på ett liknande sätt som de tidigare nämnda företagen, för att stärka sitt anseende och sitt 

budskap angående sina produkter. Företaget försöker bygga upp en gemensam definition av 

situationen genom att referera till situationer som målgruppen av konsumenter kan förstå och 

känna igen.  

Genom hela reklamfilmen går det att se hur ICA försöker överföra en symbolisk mening på 

sina produkter. I samband med varje nytt produktsortiment presenteras även ett nytt rum med 

en ny händelse. Dessa händelser innefattar symbolik i olika form. Denna symbolik kopplas till 

det presenterade produktsortimentet. 

När företaget på det viset, med hjälp av symbolik, försäkrat sig att konsumenten delar samma 

uppfattning om situationen kommer det faktiska budskapet. Det går att se i slutet av 

reklamfilmen att de vill förmedla att de har en genomtänkt bredd i deras sortiment, att de har 

god kundkontakt och att de är avslappnade och humoristiska. 

5.4 SAS - 2020 

Reklamfilmen består av en serie filmklipp över vilka vi hör en ljus, vänlig, kvinnlig röst som 

bitvis svarar personer i filmklippen. Lugn musik spelas under hela reklamfilmen. Först visas 

en kvinna sitta på en stol och le mot vattnet, utanför en husbil, med en hund i famnen och en 

Sverige flagga i bakgrunden. Rösten säger ”Vad är faktiskt skandinaviskt?” Det bryter till en 

kvinna med långt blont hår som blir flätat av en annan person. Personen som blir flätad bär 

örhängen och traditionell skandinavisk folkdräkt. Det är en norsk flagga i bakgrunden. Det 

klipps till en bild som visar att personen som hjälper att fläta håret också har långt blont hår 

och traditionell skandinavisk folkdräkt.  

Detta följs av ett klipp på en kvinna som ler och säger grattis till en ung tjej och pussar henne 

på kinden. Framför den unga tjejen och kvinnan finns ett bord med en tårta med 
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Sverigeflaggor på. Vidare byts det snabbt mellan korta klipp. Dessa klipp består av en hand 

som dras försiktigt över en trästol, köttbullar med brunsås och lingon, person som visar sin 

brösttatuering föreställande ett skepp och med texten ”KOBENHAVN” över, samt flickan vid 

tårtan som blåser ut ljusen. Rösten säger ”absolut inget”. Klippen stannar upp lite längre stund 

på en annan ung flicka som står utomhus och har luvtröja på sig. Denna flicka har en 

uttryckslös min och rycker på axlarna efter att rösten uttalat ”absolutely nothing”.  

Vidare visas klipp på natur. Dessa klipp är på vass i vattnet, berg, öppet vatten, det visas fyra 

gubbar bärandes orangea badmössor stå på en strand och kika mot vattnet. En av dem vänder 

sig mot kameran och säger ”nada”. Den unga flickan med luvtröja visas stå och hålla en tjock 

pinne, bakom henne står det får i en skog. Hon säger ”niente”. Det visas sedan två unga 

blonda flickor som är väldigt lika varandra. De står i ett smalt helvitt rum bärandes båda två 

vita tröjor och jeans. De säger ”theres no such thing”.  

Det klipps till en man som vänder sitt huvud mot kameran med en allvarlig blick. Samtidigt 

säger rösten ”allt är kopierat”. Det visas vidare ett svartvitt klipp på människor som klär sig på 

ett gammaldags sätt som ser glada ut och röstar. Samtidigt som detta visas säger rösten ”vår 

demokrati”. Det byts direkt efter den vanliga rösten pratat till en manlig röst. Denna röst säger 

”det är människor som tillsammans formar framtiden”. Den vanliga rösten återkommer igen 

och säger ”berömmen ges till Grekland” samtidigt visas många gamla byst-statyer ståendes på 

flertal hyllor. Dessa statyer föreställer skäggiga män med en gammal stridshjälm på huvudet.  

Vidare säger rösten ”Föräldraledighet?” samtidigt som ett filmklipp visar ett barn hålla en 

vuxens hand. Detta följs av ett klipp på en man som tar hand om ett barn. Mannen viskar till 

kameran medan barnet sover i hans famn ”Tack Schweiz.”.  

Rösten fortsätter genom att säga ”de ikoniska skandinaviska vindkraftverken var faktisk 

uppfunna i Persien” samtidigt som det klipps till vindkraftverk som snurrar med en himmel 

med moln och lite sol bakom. Det klipps sedan till en bok med ritningar i på gamla 

vindkraftverk. Det visas ett till svartvitt klipp, den här gången på människor som cyklar. 

Rösten hörs igen, den säger ”och vi gjorde den tyska cykeln en stämpel i vår stad” följt av ett 

klipp på två barn som sitter i en korg och kikar på folk som cyklar runt dem. En man skjutsar 

dem på en cykel. Ena barnet i korgen ses och hörs sedan skrika till kameran ”Tack Tyskland!” 

Det klipps till bröd som skärs av en kniv följt av en äldre man som frågar ”rågbröd?” varpå 

rösten svarar ”´Turkiskt”.  Den äldre mannen som ställt frågan ställer en ny fråga. Denna gång 
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”smörbröd?” varpå rösten svarar ”det är holländskt”. I samband med detta visas bröd med 

olika pålägg på i snabba klipp följt av en målning på ett fartyg med en holländsk flagga på.  

Vidare visas en ung pojke med mopedhjälm ställa frågan ”Lakrits då?” varpå rösten svarar 

med ett skratt ”det är kinesiskt”. Det visas då ett svartvitt klipp från en odling där en man drar 

upp en växt. Sedan visas ett klipp med halvdan bildkvalité som en ruta i mitten av skärmen 

med endast svart runtomkring. Detta klipp föreställer en samling människor dansa runt en 

midsommarstång. Det klipps till en äldre kvinna som sitter på en balkong med en 

sverigeflagga över sig. Hon säger undrande ”Midsommarstång?” varpå det klipps till en ung 

flicka som säger ”Tyskt”. Det klipps då till samma typ av klipp med dålig kvalité men denna 

gång på en kvinna som fäller en tår och snyftar och en flicka med midsommarkrans som ser 

frågande och tveksam ut. Det klipps till en närbild på en ung kvinna som säger ”Och det blir 

värre”. Det klipps till en restaurang där en gubbe sitter och får en tallrik med köttbullar 

serverad. Samtidigt säger rösten ”ryktet säger att den å så svenska köttbullen, kanske inte är så 

svensk som du tror, utan turkisk”. När rösten säger det sista visas en bild på en gammal 

målning på tre män, en med turban, skägg och färgglada kläder och två rakade med europeisk 

1700-tals kläder som ser förvånade ut. En förvånad utandning låter i bakgrunden samtidigt 

som det zoomas på en av de förvånade männen. det visas nu en man med rosa hår och 

örhängen som står på en bilväg. Han säger ”Inte ens wienerbröden är danska” samtidigt som 

det byts mellan ett klipp på ett wienerbröd och tillbaka till honom. Medan wienerbröden visas 

igen säger rösten ”det är österrikiskt”. Rösten säger sedan ”och Norges stolthet; gemet, är 

faktiskt uppfunnet av en amerikan” samtidigt som en närbild på ett gem visas.  

Vidare klipps det till olika kvinnor som alla säger tillsammans med rösten ”medan vi är inne 

på det, tack Amerika för att ni startade kvinnorättsrörelsen”. Rösten fortsätter ”vi är inte 

bättre” och det klipps till en närbild på en man som fortsätter meningen med ”än våra viking 

förfäder”. Rösten fortsätter säga ”vi tar allt ombord på våra resor, justerar det lite och...” en 

annan röst hörs avsluta meningen med ”voila”. Samtidigt som detta sägs byts det mellan korta 

klipp på en man i en båt med ett berg bakom, kvinnor i klassisk kinesisk folkdräkt, kniv som 

skär i något tunt material, en hand som använder sandpapper mot trä, stolsben som sätts på 

sitsen, en kvinna som knäpper med fingret och till sist en stol vid ett stort fönster med öppen 

utsikt på ett fält. Rösten säger efter detta ”det är en unik skandinavisk sak” samtidigt som vi 

får se en man äta en klassisk dansk röd pölse. 
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Rösten fortsätter att säga ”att gå ut i världen inspirerar oss att tänka stort trots att vi är ganska 

små”. Det visas klipp samtidigt på ett flygplan uppe i himlen från långt håll, människor som 

står i grupp och blundar, gör rörelser och andas tungt. Även klipp på en kvinna som vandrar 

med en stor ryggsäck och på ett litet barn som ler. Sedan visas snabba klipp på ett 

leksaksflygplan rullandes på marken, den vandrande kvinnan med ryggsäcken igen, en ung 

kvinna som sparkar och har karatedräkt, ett tåg som rullar på en station, en målning som 

håller på att målas med orange färg, hår som är färgat i olika färger, olika maträtter som håller 

på att läggas upp, två kvinnor som dansar, en ung man som ler, rötter som börjar växa från en 

växt, en grupp som marscherar och trummar, karate-kvinnan som skriker ”haaaa!” argt. Till 

dessa snabba klipp hörs rösten säga ”För att varje gång vi går bortom våra gränser, adderar vi 

färger, innovation, utveckling, adderar det bästa från överallt...” 

Reklamfilmen stannar upp något i tempo. Det visas scener från människor som ser ut att vänta 

i en ankomsthall, vissa av dem håller i en skylt, det står ”välkommen hem”, det är en svensk 

flagga på skylten. Några andra håller i en norsk flagga eller blommor. Det visas dörrar som 

öppnas och rösten säger då ”till hit”. En flicka sittandes hos en man visas kolla bortåt och 

börja le. Det klipps till hur människor börjar strömma genom dörrarna med fulla 

bagagevagnar, de alla ser glada och exalterade ut. Människorna som väntat visas nu igen i bild 

och de reagerar på liknande sätt med exalterade och glada miner. Det klipps till en äldre 

kvinna och en yngre kvinna kramas och den äldre kvinnan säger något och tar på den yngres 

kind. Rösten säger i detta skede ”på ett sätt var Skandinavien medtaget hit, bit för bit”. Det 

visas olika typer av människor som kramas, vissa som pussas och andra som bara går runt 

med väskor. Rösten fortsätter ”av vanliga människor som hittat det bästa av vårt hem 

bortanför vårt hem”. Det fortsätts visas klipp från människor som kramas, pussas och hälsar 

på varandra. Rösten säger samtidigt som detta visas ”så, vi kan inte vänta på att se vilka 

underbara saker ni kommer ta med er härnäst”. Vidare kommer en text upp i bild samtidigt 

som en man och en kvinna kysser varandra. Kvinnan har burit upp en resväska för en trappa i 

början av scenen och texten lyder ”We are Travelers”. Sedan avslutas reklamfilmen med ett 

klipp på hustak och ett flygplan som flyger långt bort på himlen, med stor text i mitten av 

skärmen står det ”SAS”. 
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5.4.1 SAS - Analys 

SAS reklamfilm visar saker som är typiska för svensk, norsk och dansk kultur. Det visas hur 

dessa saker inte uppstått här i Skandinavien och etablerats till kulturen, utan istället 

importerats från andra länder och anpassats av skandinaver. Detta innebär för tittaren, en 

möjlighet att enklare skapa en definition av situationen som stämmer överens med det 

avsiktliga budskapet. Den största delen av reklamfilmen består av att försöka bygga upp en 

definition av situationen som tittaren kan anamma. Detta visas genom vad rösten säger och de 

tillhörande filmklippen.  

Syftet med reklamfilmen är att sälja resor. För att göra det lutar den sig på en hel del 

symbolism. Större delen av reklamfilmen går ut på att peka på hur mycket av skandinavisk 

kultur är lånad från utlandet. När vi lånat saker och idéer menar SAS att vi skapat något unikt. 

”It’s a unique Scandinavian thing. Going out into the world inspires us to think big, even 

though we’re quite small.”. Efter att ha visat exempel på alla saker som lånats från andra 

kulturer kulminerar reklamfilmen i ett budskap som pekar på hur människor berikar 

Skandinavien när de reser. 

När SAS slutligen säger “We can’t wait to see what wonderful things you’ll bring home next” 

blir det tydligt att deras slogan, we are travelers, ämnar berika den rollen med en stor grad 

symbolism. Att vara kund hos SAS, att resa med SAS, är att få den stora äran att göra 

Skandinavien bättre. 

5.5 Carlsberg - 2017 

Reklamfilmen utspelar sig i ett rum, med endast en kameravinkel, där kameran är riktad på 

Mads Mikkelsen som tittar och talar in i kameran, inga andra människor syns i helhet i 

reklamfilmen, inga scenbyten. Reklamfilmen börjar med att Mads, som ser ganska uppklädd 

ut, han har en blå kostym och röd slips, han har en Carlsberg pin i kavajen. Han sitter i en 

designstol som består av ljusbrunt trä och svart läder. Rummet domineras av den svartmålade 

träväggen, bakom honom syns en svart lädersoffa med vita kuddar, det hänger en vit lampa 

och det syns ett vitt statyhuvud. Det står även en armillarsfär i hörnet.  

”Greetings… They’re a minefield” säger Mads, följt av “Do you kiss on the cheek? But then, 

how many kisses?” “A humble handshake” säger han, då sträcks en hand in från höger sida av 

skärmen och skakar hårt, ”not that firm”, en lam hand sträcks in från vänstersidan, ”never 
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floppy.” säger Mads och håller upp ett nekande finger. ”Fist bump?” säger Mads, och påbörjar 

en komplicerad hälsning med handen från höger. ”Yep that’s good, but complicated.” 

”Or… My personal favourite”. Säger Mads och sträcker sig och lyfter upp ett glas öl som stod 

utanför kamerans synvinkel. Nu lyfts ett identiskt glas öl in av handen från vänstersidan, de 

två skålar. 

Efter skålandet dricker mads en klunk, han blundar medan han dricker, och ger ifrån sig ett 

”tsss” ljud när han druckit en klunk. Ölen lämnar lite skum på överläppen som han slickar 

bort. 

Mads tittar igen in i kameran och säger ”Probably.” Till vilket pianomelodin slår sin sista not. 

På skärmen syns Carlsbergs logotyp. Texten ”Non alcoholic”. Och hashtaggen 

#THEDANISHWAY 

 

5.5.1 Carlsberg - Analys 

Reklamfilmen från Carlsberg vill presentera en skål som det enklaste sättet att säga hej på. 

Samtidigt framstår det som viktigt för Carlsberg att betona företagets danska hemvist. 

Genom en viss stil på Mads, rummet, stolen samt i hur företaget presenterar information 

genom text betonas den danska härkomsten. För det används en del symboliska verktyg. 

Skandinavien är känt för sin minimalistiska stil på design. Då en brittisk öltillverkare kanske 

velat presentera konsumeringen av den i en annan miljö, som på en pub, använder sig 

Carlsberg istället av en miljö typiskt och symboliskt för Skandinavien, och därför även 

Danmark. Detta illustrerar skillnaden i hur de olika kulturerna konsumerar öl. Carlsbergs 

representation av det väldigt lugna och stilla sättet många skandinaviska kunder vill dricka sin 

öl på förankrar produkter vidare i marknaden den hör hemma till. Vidare handlar 

reklamfilmen om olika sätt att hälsa på andra människor. 

Det segmentet av reklamfilmen innehåller en del symboler. Det finns många sätt att hälsa på 

andra människor, Carlsberg har fokuserat på sådana som kräver kroppskontakt. De tre olika 

sätten man kan hälsa på som de presenterat blir symboliska för problematiken i hur vi hälsar 

till varandra. Andra symboliska gester används även, som när Mads viftar ett ensamt 

pekfinger. Denna gest tolkas av tittaren som ett nekande finger. 
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Alla ölreklamfilmer måste sluta med att någon tar en klunk. När Mads gör detta brukar sig 

reklamfilmen av en del knep för att kommunicera till tittaren att ölen smakar gott. 

Blundandet, ljudet han ger ifrån sig samt hur han slickar bort skum är alla saker som 

människor kan göra när de avnjuter en god öl. I reklamfilmen använder de sig av samtliga för 

att övertyga tittaren om att ölen smakar gott. 

Reklamfilmen presenterar produkten som skandinavisk. Detta är sannolikt något som ökar 

igenkänningsfaktorn i skandinaviska marknader. Samtidigt har Carlsberg valt Mads 

Mikkelsen, en mycket känd dansk att spela huvudrollen, en person som väl kommunicerar 

skandinaviska personliga kvaliteter. Eftersom han pratar engelska är det dock sannolikt att 

han inte bara valts för igenkänningsfaktorn, han hade ju kunnat prata danska. Detta pekar på 

att valet av att betona den skandinaviska härkomsten inte bara är för att öka 

igenkänningsfaktorn, utan även för att för andra marknader försöka framställa det 

skandinaviska som något positivt. Saker i Mads miljö som ofta har med smak av annan sort än 

smak av dryck har fått ett tydligt skandinaviskt utseende. Kostymen han bär, designen på 

stolen och inredningen i rummet han sitter i utstrålar alla en typisk skandinavisk karaktär, och 

ska sannolikt alla peka på skandinavers goda smak, i såväl inredning som öl. 

Dessa två tydliga inslag i reklamfilmen ställs mot det faktum att en produktbeskrivning är 

praktiskt taget helt obefintlig. Reklamfilmen är i sig alltså utpräglat symbolisk i sin 

kommunikation. Att konsumera Carlsberg öl är inte att dricka en öl som smakar på ett särskilt 

vis, utan det är ett sätt att säga hej till andra människor, såväl som ett sätt att konsumera 

skandinavisk kultur, och ett sätt att visa att man själv, likt skandinaver, har god smak. 

 

5.6 Försvarsmakten - 2020 

En kvinna och en man sjunger ”ja må hon leva” en morgon i ett fint hus. De har morgonrock 

på sig och bär en tårta med ljus på. De går in i ett rum där en ung flicka befinner sig. Hon 

vaknar och ler. Flickan blåser ut ljusen på tårtan vilket bryter till en scen där vi ser mamman 

packa bilen och säga hejdå till sin dotter. De kramas, mamman ler mot dottern. 

Under tiden spelas en låt som blir bakgrunden till hela reklamfilmen, ”just nu, vill jag leva, 

just nu…” Låten, Just Nu av Tomas Ledin sjungs här av en kvinna, i ett lägre tempo än när 

Tomas Ledin sjöng den. 
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Vi ser mamman köra ifrån sin dotter och dotterns pappa, kvar står pappan och dottern, pappan 

håller om dottern. Detta bryter till en scen där soldater förbereder för att angripa ett hus. De 

har väldigt mycket utrustning på sig. På deras axlar ser vi sverigeflaggor.  Under tiden hör vi 

låten, ”just nu, vill jag känna, just nu..”. Vi ser mamman köra bil längs en landsväg, kameran 

fokuserar på hennes blick utåt, vilket bryter till en pilot som förbereder för att flyga i ett JAS 

Gripen plan. ”Känna luften i mina lungor.” Vi ser öppet hav, och sjömän som rör sig runt i en 

ubåt, och en som tittar genom periskopet. ”Känna blodet som pulserar”. Mamman sitter nu i 

en kafeteria och rör runt i en kaffekopp, hon har uniform på sig. När hon tar en klunk bryts det 

till dottern som dricker juice till frukosten, bakom dottern står pappan i bakgrunden och 

ordnar med något. Dottern läser en serietidning. Soldaterna som visades tidigare angriper 

huset genom att spränga upp en laddning på dörren, vi ser soldaterna säkra rummet innanför, 

med lasersikten som snuddar vid kameran. ”Känna ljuset i mina ögon.” 

 Mamman står i någon sorts kommandocentral, hon tycks titta mot en ljus skärm, hon 

vägleder och styr en insats av något slag. Vi hör henne säga i en allvarlig ton ”Och när ni 

kommer ner på området så gäller det […]” efter vilket hennes röst försvinner. Det spelas upp 

ett montage av händelser i världen, människor som protesterar i mellanöstern, ett flyktingläger 

i Afrika, smältande is i Arktis. Montaget ser ut att ha behandlats med ett filter så det ska se ut 

som att det är på en TV. Montaget bryter till dottern som tittar på Bolibompa. Vilket följs av 

en scen soldater som tittar på skärmar i mörka lokaler.  ”Känna tiden som passerar”  

 Vi ser soldater röra sig mot militärfordon i terräng i gryningen. Detta bryter till dottern som 

satt upp ett tält av filtar inomhus och pratar med mamman på telefon, hon säger ”jag saknar 

dig”, då bryter bilden till mamman som säger ”men gumman, jag kommer snart hem”. När 

mamman sagt det drar musiken igång med ett poppigt beat, till vilket vi ser soldater hoppa 

fallskärm. Scenen av fallskärmshoppare kontrasteras med dottern som springer till skolan och 

vinkar. Här drar ett montage av olika scener av Försvarsmaktens olika grenar igång, till den 

fortsatt framträdande musiken. Vi ser ett JAS plan i fjällen, en soldat i gryningen hålla upp en 

fackla, vi ser en stor mängd båtar och svävare, fler soldater som säkrar ett rum, ett till JAS 

plan och till slut soldater som inomhus avfyrar en kulspruta som lyser upp hela bilden. Mot 

slutet av montaget ser vi mamman röra sig ut mot aktern av en Visbykorvett, efter vilket vi ser 

dottern springa in till sitt hus, medan dörren hålls öppen av hennes far. Montaget fortsätter 

med dykarsoldater som förbereder att dyka på natten, vilket följs av dottern som kommer upp 

ur vattnet i ett badkar, efter vilket vi ser dykare hoppa i vattnet från en båt som rör sig i hög 

fart. Vi ser fler soldater i solnedgång, och en helikopter som landar, efter vilket montaget 
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slutar och vi ser mamman gå ut på aktern av skeppet, musiken lugnar ner. ”Just nu.” hör vi 

kvinnan sjunga för en sista gång. Dottern kollar ut genom ett fönster, hennes blick bryts mot 

mammans blick ut mot det öppna havet, hon ler, bakom mamman svajar svenska flaggan. 

Slutligen ser vi vattnet bakom Visbykorvetten, i vågorna skeppet lämnar efter sig står texten 

”Tillsammans försvarar vi Sverige. Året om, dygnet runt och precis JUST NU: ” vilket följs 

av ”FÖRSVARSMAKTEN” och myndighetens heraldiska vapen. 

 

5.6.1 Försvarsmakten - Analys 

Centralt för reklamfilmen är hur den framställer arbetet i Försvarsmakten som förenligt med 

ett normalt familjeliv. När familjen sjunger ja må hon leva i början av reklamfilmen är det för 

att tidigt etablera en gemensam definition av situationen, där tittaren förstår att individerna i 

reklamfilmen är en familj. Detta fungerar för att sången vi sjunger till varandra på 

födelsedagar är allmänt känd. Det är en gest vars symboliska mening är känd av alla, vilket är 

vad som gör att den hjälper reklamfilmen etablera den gemensamma definitionen av 

situationen (Blumer, 1969, s. 9). 

När reklamfilmen visar bilder på oroliga händelser i världen, såsom människor som 

protesterar i mellanöstern, ett flyktingläger i Afrika och smältande is i Arktis är det en form av 

symbolisk kommunikation. Bilder av dessa händelser förekommer ofta i svensk media, 

befolkningen är vana vid att se dem, de har kommit att representera en orolig omvärld. Dessa 

väldigt korta, men ändå symboliska exempel på just denna oroliga omvärld, skulle kunna 

tjäna till att göra reklamfilmen mer effektiv. 

Reklamfilmen från Försvarsmakten har ingen traditionell produkt att sälja, istället är syftet att 

stärka myndighetens rekrytering. Samtidigt skulle det gå att argumentera att Försvarsmaktens 

reklamkampanjer även kan tjäna andra syften, som att höja befolkningens förtroende för 

Försvarsmakten eller för att belysa vikten av arbetet Försvarsmakten gör för befolkningen. 

Analyseras reklamfilmen utifrån den första punkten, där filmen tjänar syftet att rekrytera 

människor till en anställning, så går det att se på anställningen som reklamfilmens produkt. 

Det är vad Försvarsmakten vill sälja. 

Det finns flera tillfällen i reklamfilmen då det görs tydligt att det är viktigt för Försvarsmakten 

att den anställning de kan erbjuda är spännande. Flera scener på aktiva arbetsuppgifter inom 
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Försvarsmakten är spridda genom hela reklamfilmen. Försvarsmakten tog fram en del 

absoluta höjdpunkter från yrket för att få maximal effekt. När detta kombineras med låten av 

Tomas Ledin, som här sjungs i ett långsammare tempo och av någon annan, en kvinna, är det 

tydligt att yrket ska framstå som spännande. Med denna spänning skulle man kunna 

argumentera att yrket även kan framstå som häftigt. Det blir något att skryta om, något man 

kan visa upp för andra så att de ska förstå att man är en aktiv människa, som gillar spänning. 

En stor del av den emotionella tyngden i reklamfilmen lutar sig mot den kvinnliga officerens 

relation till sin dotter. Deras relation sätts i perspektivet av en orolig värld. Mammans 

frånvaro från sin dotter under arbetspassen motiveras med den oroliga omvärlden och hur det 

krävs att någon gör uppoffringar. Detta visas mamman vara stolt över. Stoltheten som kan 

kännas över att ta detta ansvar blir därför något som Försvarsmakten vill berika sin produkt 

med.  

 

5.8 Comviq - 2020 

Reklamfilmen utspelar sig i en bergig kuststad i USA. I bakgrunden i reklamfilmen spelas 

låten Can’t Catch Me med artisten NoMBe. Reklamfilmen börjar med att det står en äldre man 

och visar upp en longboard där det står ”MAXAD SURF”. På longboarden finns det även en 

bild på mannens ansikte. Mannen har jeans, läderhandskar och en svartrosa jacka. Han 

knäcker fingrarna och spanar ut med en bestämd blick. 

Samtidigt hör man hans kompis ringa på hans smartwatch ”Karim, kommeru?? Det är maxat 

här!”. Mannen svarar ”jag kommer kompis” och börjar åka ner för en lång backe på ett berg, 

det går fort. Den poppiga låten börjar då komma upp i tempo, ”See me down the street but 

you can’t get close” går låttexten. Han kommer fram till en skarp sväng och åker väldigt 

snabbt och svänger skarpt. Några ungdomar står i svängen med sina longboards, de är klädda i 

allt från jeansshorts till flanellskjortor och converse skor. Han highfivar dem i farten och de 

pekar och skriker efter honom, de säger ”what a run, you made it dude!”. 

Han fortsätter ner för den långa backen i full fart, det visas att berget ligger vid en strand och 

kameravinkeln visar en fin utsikt. Låten fortsätter, ”And I’m much too loud.” Mannen 

kommer till en till sväng och han gör likadant, han svänger så att ena handen tar i gatan, det 

kommer gnistor efter longboarden. Plötsligt kommer det en fotboll mot honom och han slår 

tillbaks den därifrån den kom med bakhjulen i farten. En ung kille som står vid sidan av vägen 
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och har precis köpt en glass i strut häpnar. Det blåser en vind över honom när den äldre 

mannen åker förbi, vinden får en glasskula att ramla ur struten och hamna på gatan. ”And I’m 

so caught up” fortsätter låten.  

Mannen åker in i en stad förbi några bilar och genom ett ställe där de har spärrat av för att de 

bygger något. Där fanns ett hinder och han hoppar och flyger över avspärrningarna. De visar 

honom underifrån så att han flyger över kameran och i bakgrunden lyser solen fint. ”Now is it 

me or my luck?” fortsätter låten. Under tiden som mannen flyger över avspärrningen saktar 

låten in, och gitarrsolot kvävs tillfälligt av en delvis tystnad, när mannen landar fortsätter låten 

i vanlig stil. 

 Mannen åker in på en fest och tar upp longborden genom att kicka upp den med foten. Två 

män möter honom där och tar emot hans longboard. De säger ”maxed dude” och ”you´re a 

legend brah”. Kompisen som hade ringt står vid en grill och vinkar och ropar ”Karim, maxad 

surf kompis” och slänger upp armarna åt sidan och ler. Med festen i bakgrunden visas nu en 

rosa färgklick där det står stort ”från 95kr- 50 GB extra surf- Alla abonnemang i 3 mån.” En 

kvinnoröst säger samtidigt ”skaffa Comviq och få 50 gig extra surf i tre månader”. Sedan byts 

den rosa färgklicken mot att det i rosa står ”COMVIQ”. 

5.8.1 Comviq - Analys 

Comviq använder symbolik i reklamfilmen som kommunicerar till konsumenten att Comviq 

är en symbol för att vara häftig och cool. De visar tydligt hur konsumenten kan konsumera 

Comviq som symbol i sociala interaktioner för att stärka en identitet kopplat till vad Comviq 

symboliserar. Detta gör de genom att visa situationer där en äldre man som ser ut som en 

vanlig äldre man framställs som ungdomlig och cool. Till exempel när han åker ner snabbt för 

en lång backe på en longboard mot en fest och några coola ungdomar ropar efter honom 

”What a run, you made it dude!”.  

Miljön i reklamfilmen är ingen tillfällighet, den fina utsikten, självaste staden, och 

huvudkaraktärernas sätt att passa in i den, blir symboliskt för människor som är något. När 

kopplingen görs till Comviq framställs alltså människor som använder Comviqs produkter 

som häftiga. 

När mannen väl börjar åka ner för backen går det fort i användandet av symbolik. Genom 

highfives, såväl som genom att till och med säga det, gör de coola ungdomarna tydligt att han 

är en av dem. Highfives i sig är en gest med starkt symboliskt värde, en gest som tydligt 



 45 

kommunicerar ett hemmahörande samtidigt som det fungerar som en sorts komplimang. Det 

görs tydligt att den äldre mannen hör hemma i denna miljö. Den äldre mannen förekommer 

som huvudroll i en reklamkampanj av Comviq bestående av en rad olika reklamfilmer. 

Eftersom han därför på ett etablerat sätt förknippas med Comviq, kan det tänkas att sättet han 

framställs på i reklamfilmen också får en starkare koppling till Comviq. På ett sätt kan det 

påstås att han är en symbol för Comviq. En symbol som de använder för att kommunicera 

med konsumenter. 

Detta utgör ett försök att ge Comviqs produkt en mening utöver dess funktionalitet i sig. 

Alltså en symbolisk mening. De kan här tänkas vilja förmedla att Comviq och deras produkt 

är tuff, ungdomlig och hipp. Det de gör med denna produktsymbolism genom hela 

reklamfilmen är att visa hur konsumenten kan konsumera dess symbolik som en sorts fasad 

för att stärka eller skapa en ungdomlig och hipp identitet.  

 

5.9 Övergripande analys 

De analyserade företagen och Försvarsmakten använder sig alla av en rad mindre handlingar, 

gester och situationer för att bygga upp en större helhet i form av en symbolisk mening. 

Denna symboliska mening skapas av konsumentens tolkningar av dessa budskap. Blumer 

(1969, s. 9) menar att det är viktigt att meningen av symboler är gemensam för de olika 

parterna i interaktionen, annars uppstår ingen gemensam definition av situationen som tillåter 

att parterna förstår varandra. 

I enlighet med vad Armstrong (1999, s.281–284) skriver, kan det för effektiviteten av 

budskapet tänkas vara av betydelse om reklamfilmen lyckats skapa förutsättningar för en 

gemensam definition av situationen. Konkreta exempel är Volvo och IKEA och relationen 

mellan ett barn och dess förälder, Carlsberg och reaktionen av njutning vid drickandet av en 

öl, ICA och handlandet i en matbutik. Armstrong (1999: s. 281–284) menar att det kan tänkas 

vara effektivt om en reklamfilm använder symbolik som generellt sett är lättförståelig. Om 

mer komplex symbolik måste användas kan det tänkas vara mer effektivt att börja med 

lättförståelig symbolik som de flesta känner igen för att sedan gå vidare mot den mer 

komplexa symboliken. Den mer komplexa avsmalnande symboliken kan stärkas och vara mer 

lättbegriplig för tittaren om denne kan relatera den aktuella symboliken till tidigare 
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meningsuppbyggnad. Detta används i samtliga reklamfilmer som utgör materialet för denna 

analys.  

Samtliga reklamfilmer försöker framföra ett budskap om företaget eller en produkt. Det kan 

vara allt från att de vill att konsumenten ska köpa en produkt till att belysa företagets 

miljösatsning. Det de alla kan ses göra likadant är att de använder symbolik i sin 

kommunikation genom hela reklamfilmerna. Alla använder symbolik i början av 

reklamfilmerna som tittaren kan tänkas ha lätt att förstå och sätta sig in i, till exempel 

vardagssituationer. De flesta har en uppfattning av vad en familjemiddag och en biltur till 

jobbet kan symbolisera, som ICA respektive Volvo använder Just detta kan tänkas bidra till 

uppbyggnaden av en grundläggande gemensam definition av situationen. Alltså att tittaren ska 

kunna tolka symboliken i det önskade budskapet på det sätt som företaget avser. Detta är i 

linje med vad Armstrong (1999: s. 281–284) och Zhou et al. (2015, s.565–567) skriver. 

Armstrong skriver att de använder vardagliga situationer som målgruppen kan relatera till 

vilket kan tänkas skapa symbolik för att underlätta tolkningen av budskapet. Zhou et al. 

beskriver istället hur inkongruens mellan symboler i en reklam kan ge en negativ effekt på 

reklamen. Alltså att inkongruent symbolik kan bidra med negativa effekter i form av ökad 

uppmärksamhet att företaget försöker sälja in en produkt och påverka konsumentens tolkning. 

Att reklamfilmerna använder sig av situationer och kändisar som många konsumenter känner 

igen kan tänkas bidra till att motverka att inkongruens uppstår. 

Blumer (1969, s. 4) menar att ”mening” är produkten av social interaktion. Genom att 

använda sig av symbolik i form av till exempel gester, personer eller platser bygger företaget i 

reklamfilmen, genom tittarens tolkning, budskapets faktiska mening i enlighet med symbolisk 

interaktionism. Sättet som symboliken används, för att tillslut komma fram till och förmedla 

det faktiska önskade budskapet och den bakomliggande agendan, kan därför uttryckas som 

viktig för effektiviteten av en reklamfilm. Emellertid kan meningen av situationen tänkas ske i 

en dialektisk process som aldrig riktigt blir slutgiltig utan ständigt tolkas och omtolkas 

(Varey, 2008, s.86–90). Detta genom att konsumenten tolkar och omtolkar budskap utsänt av 

företaget, agerar sedan utefter den samlade meningen som de tillskriver och att företaget 

därefter tolkar konsumenters beteende och agerar därefter. Till exempel kanske företaget 

tolkar att reklamfilmerna inte är effektiva, i den mån att konsumenten inte tolkar budskapet på 

det vis som avsågs. De kanske då agerar genom att ändra något i sina reklamfilmer vilket 

innebär nya tolkningar och agerande från konsumenter.  
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Armstrong lyfter även i sin studie av Nikes reklamfilmer att användandet av kändisar kan 

bidra till mer effektiv förmedling av budskapet. Detta eftersom de kan ses som symboler i sig. 

Kändisarna har ofta redan en symbolik fäst vid sig som företaget kan använda för att förmedla 

det önskade budskapet på ett sätt som kan få konsumenten att uppfatta det, på det sätt 

företaget vill. Detta kräver dock att konsumenten känner till kändisen och har skapat en 

uppfattning om denna. Detta kan ses i ICA:s och Carlsbergs reklamfilmer. Carlsberg använder 

sig av den danske skådespelaren Mads Mikkelsen och ICA använder sig av den svenske 

skådespelaren Suzanne Reuter. Företagen behöver vid användandet av redan befintlig 

symbolik inte anstränga sig lika mycket för att försöka förmedla sina budskap. Istället kan det 

uttryckas som att de låter symboliken tala och förmedla budskapet. Redan befintlig symbolik i 

till exempel gester, kända personer, eller platser används i samtliga reklamfilmer. De kända 

personerna i Carlsbergs respektive ICA:s reklamfilm innefattar till exempel att de båda 

kändisarna har samma hemnation som det aktuella företaget och de kan därför kopplas 

samman. Reklamfilmens målgrupp återfinns även i dessa länder. Det kan tänkas göra att fler 

konsumenter som exponeras för reklamfilmen redan har kopplat symbolik till dessa kändisar 

vilket då bör hjälpa meningsuppbyggnaden och reklamfilmens effektivitet. Vidare skriver 

Hall (2008, s. 6) att de mer engagerade och hängivna kunderna är mer symboliska i sin 

ransonering. Enligt vad Hall skriver kan till exempel Comviqs sätt att koppla tuffa och 

ungdomliga saker till varumärket utgöra ett effektivt sätt att kommunicera med hängivna och 

engagerade kunder. 

Enligt teorin om interkulturellt tillmötesgående är det viktigt att symbolisk kommunikation 

knyter an med en bredare skaras konsumenters identitet och därför förmedlar ett budskap mer 

effektivt (Holland & Gentry, 1997, s.484–489). Det betyder alltså att symbolik som används i 

kommunikativt syfte blir effektivare, det framkallar en större affektiv respons från tittaren, om 

symboliken ligger närmare konsumentens identitet. Comviqs reklamfilm är ett bra exempel på 

det. Det tuffa och ungdomliga beteendet som genomsyrar reklamfilmen, såsom knäckandet av 

fingrarna, eller den framträdande basen i musiken, är och blir symboliska för en kultur som 

vissa konsumenter identifierar med. Enligt teorin bör reklamfilmen därför framkalla en större 

affektiv respons från tittare som identifierar sig med den kulturen och därför vara mer 

effektiv. Andra reklamfilmer har på ett liknande vis försökt framhäva saker som kan tänkas 

vara lätta för en del människor att relatera till. Reklamfilmen från IKEA gör detta när den 

förlitar sig på att relationen mellan mannen och pojken ska framgå för tittaren som ett 

föräldraskap. Det sägs inte uttalat men är något som kan kännas igen av människor som 
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identifierar med en kultur där rollerna far och son beter sig som mannen och pojken gör mot 

varandra. Samtidigt är budskapet i reklamfilmen, att människor ofta är för upptagna för att 

spendera faktiskt kvalitetstid med familjemedlemmar, något som även det är 

igenkänningsbart. Symboliken i hur pappan hela tiden pratar i telefon gör det enkelt att 

relatera till pojken som har svårt att nå ut till sin far, detta är vad som driver den affektiva 

responsen till reklamfilmen.  

Levy (1959, s.118) påpekar att människor köper produkter till viss del för vad de betyder. Det 

är enligt Leigh & Gabel (1992, s. 12) företagets uppgift att genom reklam kommunicera vad 

deras produkter betyder, det vill säga vad de innehar för symbolisk mening. Den symboliska 

mening som kan tillföras produkter kan vara något som konsumenter kan konsumera. IKEA:s 

reklamfilm framställer stolarna som pappan och sonen sitter på i slutet som en sorts 

mötesplats, ett ställe där de kan släppa allt annat och bara umgås. Reklamfilmen framställer 

på det stora hela miljön vi skapar där hemma som kontexten för vår relation till de vi bor med. 

Reklamfilmen vill framställa IKEA:s produkter som något som hör till familjelivet, på det 

viset tillförs en viss symbolisk mening till företaget, och till deras produkter, som 

konsumenter kan vilja ta del av. Detta är något som även används i reklamfilmen från SAS, 

där företaget vill framställa konsumering av deras produkt, det vill säga att resa med SAS, 

som något som ger konsumenten en viss rolltillhörighet. Att flyga med SAS menar de gör en 

till någon som får till uppgift att ta med något hem, inte bara till familjen, utan till landet och 

till kulturen man är en del av, för att berika den. De benämner denna roll traveler, resenär. Det 

är ett ord som är ganska alldagligt, men något de sannolikt hoppas ska bli en del av kundernas 

identitet. Förhoppningen är att kunder ska komma att identifiera sig med konsumerandet av 

deras produkt och därav stärka tillhörigheten till företaget, vilket ska göra företaget mer 

konkurrenskraftigt. Sättet SAS framställer uppgiften som deras konsumenter tar sig an kan 

likställas vid hur Försvarsmakten framställer en anställning hos dem som något man kan vara 

stolt över.  Det här är ett exempel på vad Leigh & Gabel (1992, s. 7) menade, att den 

symboliska meningen av produkter kan konsumeras ensamt. Det är inte något som 

nödvändigtvis måste användas för att kommunicera något om sin identitet till andra.  

Enligt Goffmans dramaturgi skulle förmedlandet av produktsymbolismen till andra personer 

kunna framstå som en del av ett sorts framträdande. Produkten tillskrivs ett symboliskt värde 

som i detta fall skulle kunna användas av konsumenten för att upprätthålla en fasad i 

framträdanden i främre regioner (Goffman, 2014, s.97–101). Volvobilen, IKEA:s fåtölj och 

ICA:s basic-sortiment tillskrivs alla symbolik i olika form. Till exempel skulle det symboliska 
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värdet av en Volvobil kunna hjälpa till att upprätthålla en fasad av att konsumenten bryr sig 

om andra människor genom att konsumenten konsumerar Volvobilens symboliska värde i en 

social interaktion. Det symboliska värdet blir därigenom relativt viktigt. Hur det symboliska 

värdet av företaget och dess produkter utformas kan därför tänkas vara av stort intresse för 

företaget. ICA visar till exempel i sin reklamfilm sina huvudkaraktärer i ett antal roller. 

Reklamfilmen visar hur produkter köpta från ICA kan konsumeras för deras symbolik i 

sociala interaktioner. I termer av dramaturgi kan de konsumeras vid framträdanden för att 

styrka och underlätta upprätthållandet av en fasad. När en man visas laga mat till sina barn 

kan det kopplas till hur Schor och Ford (2007) benämnde matlagning som något som befäster 

moderns roll och blir ett sätt att visa kärlek och omtanke till sina barn. Ur ett svenskt 

perspektiv faller även den uppgiften på pappan, och ICA presenterar sig som ett billigt sätt att 

uppnå det, och inneha rollen som god förälder.  

ICA visar även hur deras produkter också kan hjälpa vid vissa framträdanden för att 

upprätthålla en fasad. På en dejt vill människor gärna presentera sig som att de innehar vissa 

förmågor. Samtidigt kan personerna på dejten vilja presentera en romantisk främre region, i 

detta fall kommunicerar ICA med människor i deras bakre regioner, där de förbereder för 

framträdandet på den främre regionen (Goffman, 2014, s. 97–101). 

6. Diskussion  

 

6.1 Summering av resultat och diskussion 

Genom en djupgående analys av sju reklamfilmer har vi ämnat svara på följande 

frågeställningar:  

Hur använder sig företag av symboler för att förmedla och stärka sina budskap i reklam? 

På vilket sätt skapar och förmedlar företag det symboliska värdet i produkter som så att den 

kan konsumeras av konsumenten? 

I detta avsnitt kommer analysen diskuteras i relation till dessa frågeställningar.  

Det kan vara svårt för företag att effektivt förmedla ett önskat budskap till konsumenter i 

reklamfilmer, eftersom reklamfilmer är relativt korta och budskapet kan vara större än vad 

tiden räcker till. Med detta följer att symbolik kan användas för att reklamfilmerna ska bli mer 
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effektiva i att förmedla det önskade budskapet. Flera av reklamfilmerna kan tydas som att de 

försöker bygga upp mening som de sedan kopplar företaget eller produkter till. Denna 

överföring av mening ger företaget och produkterna en symbolisk mening. En mening som 

konsumenten sedan kan konsumera. 

För att besvara den första frågeställningen kan vi konstatera att samtliga reklamfilmer 

använder sig av symbolik för att leda konsumenten till en önskad gemensam definition av 

situationen. Denna definition av situationen blir kritisk för att reklamfilmen och vad som sker 

i den ska förstås av konsumenten. Hur väl företaget lyckas med etableringen av en gemensam 

definition av situationen blir ofta beroende av kontexten i vilken reklamfilmens 

händelseförlopp sker i. Det går att tyda hur samtliga företag lägger stor vikt på detta 

framförallt i början av reklamfilmerna. Det framstår för oss rimligt att detta sker just i början 

av reklamfilmen då meningsuppbyggnaden i reklamfilmen blir beroende av att tittaren förstår 

kontexten och därav händelseförloppet från första ögonblick. Detta kan ställas i kontrast till 

problematiken som hade kunnat uppstå om företagen inlett reklamfilmen med att presentera 

ett önskat budskap först. I det fallet hade reklamfilmens effektivitet begränsats i den mån att 

budskapet inte är kopplad till någon meningsfull kontext och därför inte kan refereras till 

tidigare erfarenheter. Det skulle göra budskapet mer svårförståelig för tittaren.  

Vid användningen av symboler i reklamfilmer har det även visat sig vara viktigt att 

symbolerna hamnar i en kulturell kontext som kan förstås av tittaren. Är tittaren inte 

införstådd i symbolernas mening på grund av en kulturell inkongruens kan det hindra 

etableringen av en gemensam definition av situationen. Samtliga analyserade reklamfilmer 

har därför hållit sig till att passa in i den kulturella kontext som de sänds i, det vill säga den 

marknad på vilket företaget ämnat synas med hjälp av reklamfilmen. 

Ett övergripande sätt som dessa företag använder symbolik för att förmedla och stärka sina 

budskap går att tyda. De börjar som tidigare nämnt med att styra tittaren in i en kontext och en 

känsla i reklamfilmen genom att använda symbolik som många tittare kan känna igen och 

förstå. När denna kontext och känsla byggts upp framförs företagets faktiska budskap om 

företaget, deras produkt eller tjänst. Genom att sätta in produkten eller företaget i en redan 

uppbyggd kontext, bestående av händelser som är symboliska, kopplas symboliken som 

kontexten förmedlar till produkten eller företaget. 

Kontexten i reklamfilmen som byggs upp med hjälp av symboler och symboliska händelser 

blir bärande för ett symboliskt budskap. På det viset ser vi hur symbolik är något som används 
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av reklamfilmen, men det är också något som produceras. Händelserna i reklamfilmen, i den 

kontexten de sker, kommer att betyda något utöver sig själva för konsumenten. 

För att besvara den andra frågeställningen kan det konstateras att flera av reklamfilmerna 

försökt koppla produkten till en viss identitet eller rolltillhörighet. Flera reklamfilmer har även 

kommunicerat en viss symbolisk mening de anser tillhör, eller bör tillhöra, deras produkt, 

eller företaget självt. På det viset förmedlar reklamfilmerna på olika sätt hur produkterna 

symboliserar någonting utöver deras grundläggande funktionalitet. Den symboliska meningen 

som tillskrivs produkten framkommer oftast i slutet i reklamfilmen. I reklamfilmen från ICA 

är det dock ett genomgående tema att visa för konsumenten hur denna kan använda sig av 

produkten i sociala interaktioner för att stärka en viss identitet och ett framträdande. Det 

symboliska värdet kan även konsumeras ensamt. Framförallt SAS och Försvarsmakten lyfter 

upp hur man kan vara nöjd och stolt över att vara kund eller anställd hos dem. 

En aspekt av hur reklamfilmerna visar hur konsumenter kan använda produktsymbolismen för 

att stärka eller skapa en identitet, finns i vad företaget och dess produkter symboliserar. Alltså 

hur företagets tidigare budskap blivit tolkade. Stora och etablerade företag som många 

konsumenter redan varit i kontakt med kan därför tänkas behöva ta i beaktande att de redan 

symboliserar någonting för många konsumenter. Detta skulle i sin tur kunna innebära att 

företag som inte är lika etablerade och stora som Volvo och IKEA, behöver använda sig av 

mer konkret information om de vill kommunicera hur konsumenten kan använda produkten 

som symbol för en identitet. De måste då starta från början med att bygga upp och överföra en 

symbolisk mening till företaget och dess produkter.  

 

6.2 Reflektion över teori, metod och tidigare forskning 

Denna uppsats har belyst tidigare studier som undersökt hur symboler används för effektivare 

kommunikation mellan företag och konsumenter, såväl som studier som undersökt vad som 

inom forskningen benämnts produktsymbolism. Blumers symboliska interaktionism och 

Goffmans dramaturgi har belysts och använts som grund i analysen av reklamfilmerna. 

Blumers teorier om symbolisk interaktionism har tillåtit oss att se reklam som en social 

interaktion mellan företag och konsument. I den interaktionen måste det användas symboler 

för att förenkla kommunikation och det är viktigt att företag och konsument gör samma 

tolkning av symbolerna. När vi ser på produkter som att de innehar ett symboliskt värde 

utöver deras grundläggande funktion har det varit givande att använda Goffmans 
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dramaturgiska perspektiv och framförallt begreppen framträdande och fasad. Detta sätter 

produkten i ett perspektiv av vad den betyder för konsumenten och människor kring 

konsumenten. Symbolisk interaktionism har varit framträdande i tidigare forskning i ämnet. 

Goffmans dramaturgi har varit mindre framträdande och tillför därför ett unikt 

förhållningssätt till denna uppsats. 

Denna studie visar hur reklamfilmerna som använts som material har använt symboler för att 

kommunicera sina budskap, vilket kan ge en antydan till hur företag generellt använder 

symbolik i reklamfilmer. Detta skulle även kunna ge framtida forskning en fingervisning på 

möjliga riktningar av fokus. Det går dock inte med säkerhet att generalisera resultatet till 

marknadsföring som helhet utifrån analysen av dessa reklamfilmer.  

Vi menar att en relativt tydlig mättnad i reklamfilmerna har uppnåtts. Att studera fler 

reklamfilmer enligt samma urvalskriterier anser vi inte tillför mer värdefullt material till 

analysen. Denna slutsats kunde nås då reklamfilmer som uppkommit som potentiellt material 

ansågs innebära upprepningar i vår analys. Samtliga reklamfilmer använder symbolik på i 

stort sett liknande sätt för att förmedla sina budskap och visa hur konsumenten kan konsumera 

symboliken i deras produkter eller tjänster. Mättnad i studier ses ofta som ett bra tecken på 

tillförlitlighet. I detta fall kan det selektiva urvalet och det deduktiva tillvägagångssättet ha 

påverkat mättnaden något. Den deduktiva utgångspunkten i teori kan bidra till att forskaren 

enklare hittar saker kopplade till dessa teorier. Det selektiva urvalet kan bidra till att 

forskarens subjektiva preferenser påverkar val av material. När vissa reklamfilmer väljs, så 

väljs andra bort. Med grund i tidsramen och uppsatsens storlek har ändå bedömningen gjorts 

att det befintliga upplägget är det mest passande. Detta eftersom alla de valda reklamfilmerna 

bidragit till studien och därför tjänat uppsatsen syfte väl.  

 

6.3 Avslutande ord 

Syftet med uppsatsen var att utöka kunskapen om symbolikens roll i marknadsföring och 

inbringa förståelse kring hur företag påvisar ett symboliskt värde i produkter. En analys av 

reklamfilmer gjordes med grund i det redan existerande forskningsfältet. Uppsatsens bidrag 

till forskningsfältet är därför en studie som ligger närmare empirin. Studien ger 

förhoppningsvis företag såväl som konsumenter en inblick i symbolers effekt i reklamfilmer, 

både hur de kan göra reklamfilmer mer effektiva för företag, såväl som hur de från 

konsumentens perspektiv kan påverka de själva.  
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Denna uppsats har bland annat använt sig av Goffmans teorier för att förklara hur produkters 

symboliska mening kan användas av konsumenter för att upprätthålla en fasad i 

framträdanden och hur reklamfilmer kan påverka det. Förhoppningen är att detta 

förhållningssätt ska gå att utveckla ytterligare och Goffmans dramaturgi ska kunna appliceras 

i större grad i framtida forskning. Detta genom att till exempel se på reklamfilmen som en 

sorts fasad i sig, som företaget använder i en social interaktion med konsumenter. 

Förhoppningen är alltså att denna uppsats ska ge någon grad av vägledning för framtida 

forskning. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Arbetsdeklarering 
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