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Sammanfattning 

Studiens syfte var att öka förståelsen för Absolut Vodkas visuella kommunikation och dess 

positionering gentemot målgrupper. Antagandet gjordes att Absolut Vodka når en bred publik av 

konsumenter med ett enhetligt kommunikationskoncept. Utifrån detta formulerades hypotesen att 

ett varumärke, genom att vara konsekvent med användningen av vissa komponenter i den visuella 

kommunikationen medan andra ständigt förändras, kan skapa mångfacetterad kommunikation som 

tilltalar flera olika målgrupper. För att pröva denna hypotes formulerades två frågeställningar: Hur 

riktar Absolut Vodka sin visuella kommunikation till målgrupper? Vilka målgrupper förefaller 

Absolut Vodkas visuella kommunikation vara riktad till? 

 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativ studie där fyra av Absolut Vodkas kampanjfilmer 

analyserades. Avgränsningen gjordes till kampanjfilmer där originalprodukten marknadsfördes 

tillsammans med externa aktörer. Analysen utfördes genom semiotisk och retorisk analys. Detta 

kopplades sedan till segmenteringsmodellen VALS där det fastställdes vilka målgrupper, sett till 

personlighetstyper, de olika filmerna föreföll att tilltala. 

 

Huvudresultatet visade att Absolut Vodkas visuella kommunikation förefaller vara konsekvent riktad 

till två målgrupper ur VALS; innovators och experiencers. Dessa har mycket gemensamt med den 

målgrupp som Absolut Vodka, enligt egen utsago, ämnar tilltala; “Urban creative millenials”. Att 

Absolut Vodka når ut till fler än dessa förklaras av att dessa fungerar som opinionsledare med sina 

starka ställningar inom den arena vilken Absolut Vodka verkar. Hypotesens huvuddrag visade sig 

stämma. Dock visade sig en av de beständiga komponenterna i kommunikationen, “kreativitet”, ha 

en betydligt större roll än vad som antogs vid studiens början. Då denna komponent är starkt 

kopplad till en målgrupp medför detta också att antalet sammanhang produkten kan presenteras i är 

mer begränsade än förutsett. 

 

Nykelord: Absolut Vodka, Visuell kommunikation, marknadsföring, VALS, STP-processen, ESP. 
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Title: A new battle, the same bottle: A case study of the visual communication of Absolut Vodka 

and how it’s positioned towards different market segments. 
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Purpose: To overview the visual communication of Absolut Vodka and how it’s positioned towards 

different market segments. Absolut Vodka is a brand that reaches a vast range of consumers through 

a single consistent marketing strategy. The hypothesis was that one can reach many different market 

segments with the marketing of a product by constantly keeping some components of the 

communication the same while constantly changing others. Key questions to be answered are: How 

do Absolut Vodka address their target audiences in their visual communication? Which market 

segments does the visual communication of Absolut Vodka seem to address? 

Method/Material: The research was conducted through a qualitative research study in which four 

Youtube videos by Absolut Vodka were analyzed. Only videos where the original product was 

presented in collaboration with a third party were used. The analysis was made through semiotic and 

rhetorical analysis and the results were then compared to the market segments of SRI VALS to 

conclude which market segments the different videos appeared to address. 

Main results: The videos were mainly directed towards two market segments of the SRI VALS-

model: Innovators and experiencers. These two have a lot in common with the official target 

audience of Absolut Vodka; Urban Creative Millennials. This audience also works as opinion leaders 

influencing others to follow their lead. The hypothesis mainly proved true. However one of the 

constant components, the theme of creativity, appeared to be far more important than anticipated. 

Since the theme of creativity is tightly connected with the main target audience it also limits the 

possibility to address other audiences directly. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras ämnet till denna uppsats. Vidare presenteras problemformulering och syfte som 

sedan mynnar ut i två frågeställningar. I inledningskapitlet presenteras även avgränsningar och bakgrund. 

1.1 Introduktion 

Stora varumärken når i regel ut till stora målgrupper. För att som varumärke kunna växa i storlek 

måste man nå ut på bred front till många människor.1 Enligt Philip Kotler kan marknadsföring 

definieras som en vetenskap och konsten att hitta, behålla och få lönsamma kunder att växa.2 Det 

finns flera olika marknadsföringsstrategier för att utvidga marknaden eller att stärka sin position på 

den redan befintliga marknaden. Några av dessa strategier redogörs för i denna uppsats. Till de 

vanligaste hör att produktsortimentet breddas för att passa fler olika typer av konsumenter, så kallat 

line extension, eller för att ursprungskonsumenterna ska kunna köpa andra typer av produkter från 

samma varumärke som de redan har en relation till, kallat brand extension3. Den gemensamma 

utgångspunkten för dessa strategier är att produkten eller produkterna nischas och riktas till en eller 

flera målgrupper. Ibland händer det dock att ett varumärke lyckas nå ut till många fler målgrupper än 

den tilltänkta utan att förändra produkten eller kommunikationen kring den. Absolut Vodka är ett 

sådant varumärke. 

 

”If all consumers were alike - if they all had the same needs, wants and desires, the same background, 

education and experience – mass marketing would be a logical strategy” 4 

 

Alla konsumenter är inte likadana. Vi människor identifierar oss ofta både medvetet och omedvetet 

med olika typer av individer och livsstilar när vi köper produkter. Vi vill gärna köpa sådant som 

                                                
1Lilja, B. varför marknadsföring?. Expowera - vi ger kunskap. 2012. 
http://www.expowera.se/mentor/marknadsforing/varfor.htm (Hämtad 2013-12-01) 
2 Kotler, Philip, Kotlers marknadsföring: att skapa, vinna och dominera marknader, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 1999 s. 152 
3 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, A framework for marketing management, 5th ed., International ed., Pearson Education, 
Harlow, 2011 s. 148-149 
4 Citat: Schiffman, Leon G., Kanuk, Leslie Lazar & Hansen, Håvard, Consumer behaviour: a European outlook, 2nd ed. 
Financial Times Prentice Hall, Harlow, England, 2010 
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tilltalar oss, som matchar den bild vi har av oss själva eller vilka vi skulle vilja vara.5 Dagens 

konsumenter väljer därför ofta produkter som hjälper till att definiera den livsstil och sociala 

identitet som de själva vill kommunicera ut till omgivningen. Vi som författare till denna uppsats har 

reflekterat över att en stor variation av konsumenter tycks kunna ha en personlig relation till 

varumärket Absolut Vodka, oavsett om man identifierar sig som ruffig rockare, som klubbprinsessa 

eller som modedrottning. Det vi finner intressant med detta är hur individers olika livsstilar och 

personlighetstyper kan tilltalas av Absolut Vodkas marknadsföring. Vi vill därför undersöka närmare 

hur detta fenomen fungerar i praktiken. 

 

Enligt Pernod Ricard, ägarna till Absolut Vodka, har de en bestämd målgrupp som de kallar “Urban 

Creative Millennials”. Denna målgrupp försöker företaget nå utifrån flera olika vinklar men med 

samma grundfilosofi. Pernod Ricard menar att Absoluts ledord är kreativitet vilket är det som driver 

varumärket framåt och tänjer på gränser för vad som är möjligt. Kreativeten är en del av 

varumärkets DNA menar ägarna. Målgruppen är den samma för all kommunikation men de önskar 

inte exkludera någon utan har förhoppningen att alla kan tilltalas av kommunikationen. 

Enhetligheten bygger på att de alltid är sanna till sitt DNA, vilket är kreativitet. En annan del av 

detta DNA är att vara konsekvent med flaskans form och produktkvalitet. Enligt dem själva är 

anledningen till att Absolut Vodka uppfattas tilltala många olika målgrupper föratt de aldrig har 

uteslutit någon.6 

 

När vi tittat närmare på Absolut Vodkas visuella kommunikation förefaller de arbeta på ett unikt sätt 

i denna. Absolut Vodka har lyckats marknadsföra samma produkt i en mängd olika sammanhang 

utan att förändra produktens ursprungsegenskaper. Med ordet ”produkt” avses det sammantagna 

konceptet som saluförs inklusive varumärke och förpackning. Den faktiska produkten – brännvinet 

– utgör en del av detta men denna del särskiljer sig enligt oss inte nämnvärt från sina konkurrenter i 

termer av smak och funktion. Det är fascinerande hur det med många varumärken inte är den 

faktiska produkten, innehållet i förpackningen, som är det viktiga utan istället är det hur och i vilket 

sammanhang den presenteras som avgör vem produkten är riktad till. Detta ser vi extra tydligt hos 

varumärket Absolut Vodka. Precis som en kameleont kan skifta färg för att passa in i olika miljöer 
                                                
5 Runelund, K., 5 tips om hur varumärkespersonlighet ökar värdet för kunderna. 2013. Kaj Runelund - varumärkesrelationer. 
http://www.kajrunelund.com/5-tips-om-hur-varumarkespersonligheten-okar-vardet-for-kunderna/ hämtad: hämtad: 
2013-12-01 
6 Elin Wibell. Sr Manager Corporate Communications - Pernod Ricard. Intervju 2013-12-19 
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tycks varumärket Absolut Vodka ha en förmåga att anpassa sig efter rådande omständigheter. I 

denna observation tar uppsatsen sin utgångspunkt: Vi har formulerat en hypotes som vi kallar 

kameleonthypotesen vilken bygger på att ett företag med några starka igenkännbara och konsekvent 

återkommande element kan marknadsföra en produkt i en stor bredd av sammanhang, utan att 

förändra produktens ursprungsegenskaper. Absolut Vodkas koncept verkar outtömligt. 

Originalprodukten ser ut att vara kompatibel med en stor mängd olika sammanhang och har en 

förmåga att nå ut till många fler målgrupper än den utpekade ursprungsmålgruppen “Urban Creative 

Millennials”. 

 

1.2 Problemformulering 

Att ett företag ämnar rikta sig till olika typer av konsumenter med olika produkter är vanligt 

förekommande för att nå en så bred marknad som möjligt.7 Kan det vara så att Absolut Vodka har 

hittat ett sätt att nå olika typer av konsumenter utan att för den sakens skull ändra produkten i sig, 

utan bara ändra det sammanhang i vilket produkten marknadsförs? Det problem som formulerats ur 

den ovan beskrivna hypotesen - kameleonthypotesen - är om Absolut Vodka, genom visuell 

kommunikation,8 appellerar till olika målgrupper med samma produkt och i så fall vilka dessa 

målgrupper är? För att pröva hypotesen måste de komponenter som kommunikationen är uppbyggd 

av identifieras. Genom att sedan analysera den visuella kommunikationen genom semiotisk samt 

retorisk analys kan det utredas vilka värden som kommunikationen förmedlar. Dessa kan sedan 

jämföras med vilka värden olika målgrupper tenderar att identifiera sig med enligt en 

segmenteringsmodell som används för att dela upp marknaden i olika målgrupper. Modellen som 

används i denna uppsats delar in målgrupperna i personlighetstyper, främst baserade på 

psykografiska faktorer men även på köpkraft och innovativ förmåga. 

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att pröva huruvida kameleonthypotesen stämmer. D.v.s. att det går att 

tilltala fler målgrupper än den tilltänkta ursprungsmålgruppen genom att använda vissa 

komponenter konsekvent i sin visuella kommunikation medan andra tillåts förändras. Genom 

                                                
7 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane s. 148-149 
8 Visuell kommunikation innebär all kommunikation som kan uppfattas av ögat. Denna inriktar sig huvudsakligen på 
reklamfilmer. 



 
 

 
 

4 

studien är förhoppningen att kunna skapa ökad förståelse för hur Absolut Vodka använder sig av 

visuell kommunikation för att nå ut med sin originalprodukt till olika målgrupper och i så fall vilka 

dessa målgrupper är, sett till personlighetstyper. Detta förfarande syftar till att utreda huruvida 

kommunikationen de facto appellerar till olika målgrupper eller inte samt att identifiera vilka dessa 

är och om de har några gemensamma drag. 

 

De frågeställningar som tagits fram med utgångspunkt ur detta är: 

○ Hur riktar Absolut Vodka sin visuella kommunikation till olika målgrupper? 

○ Vilka målgrupper 9 förefaller Absolut Vodkas visuella kommunikation vara riktad till? 

1.4 Avgränsningar 

Studien granskar Absolut Vodkas visuella kommunikation. Traditionellt har Absolut Vodkas 

marknadsföring varit baserad på annonser i tryck men på senare år har allt mer fokus lagts på 

webbreklam och rörlig bild i form av reklamfilmer.10 Sett till studiens omfattning skulle det innebära 

ett undersökningsarbete i större skala för att granska all Absolut Vodkas publicerade visuella 

kommunikation därför avgränsas denna studie till fyra reklamfilmer som publicerats under de tre 

senaste åren, den tidigaste filmen är från början av juli år 2011 och den senaste publicerades i början 

av september år 2013. För att få en bild av hur Absolut Vodkas ägare själva förhåller sig till sin 

visuella kommunikation genomfördes en intervju med Pernod Ricard i ett tidigt stadie av 

informationsinsamlingen. Då Pernod Ricard är en förstahandskälla till informationen som söktes 

ansågs en intervju vara en tillräcklig avgränsning.  

 

De kriterier som filmerna ska uppnå är att kampanjerna innefattar samarbete med externa aktörer 

som också medverkar i filmen samt att den produkt som marknadsförs är Absolut Vodkas 

originalprodukt - den icke smaksatta vodkan. Eftersom film är ett medium som kan bära mer 

information än bild, och därmed också fler ledtrådar till vilken målgrupp den är riktad, kommer 

studien endast omfatta kampanjfilmer. 

 

Urvalet av filmerna har gjorts ur Absolut Vodkas officiella youtubekanal under kategorierna “TV 

Commercials” och “collaborations”. I dessa kategorier finns det totalt 13 olika reklamfilmer 
                                                
9 Målgrupper definierade som personlighetstyper, vilka redogörs för vidare i teoriavsnittet. 
10 Why Absolut said bye-bye to the bottle. By: Mullman, Jeremy, Advertising Age, 00018899, 5/28/2007, Vol. 78, Issue 
22 
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publicerade. Vodkan marknadsförs både som smaksatt och icke-smaksatt. Då studien fokuseras 

kring målgrupper där samma produkt marknadsförs i olika sammanhang har avgränsningen dragits 

till kampanjfilmer som syftar till att marknadsföra Absolut Vodkas produkt i sitt originalutförande. 

Antalet filmer som uppfyllde kriterierna var endast åtta stycken. Av dessa filmer var fem stycken från 

samma kampanj “Absolut Transform Today”. Av denna anledning valdes slumpmässigt bara en av 

dessa fem filmer ut för analys.11 

 

Då Absolut Vodka inriktat sig på USA som sin huvudmarknad kommer studien att avgränsas till 

denna marknad. Detta innebär att analysen kommer att göras med utgångspunkt från en 

västerländsk kulturell kontext. Detta även med anledning av att segmenteringsmodellen - VALS - 

som analysen utgår ifrån. VALS är framtagen med utgångspunkt från de amerikanska 

konsumenternas olika personlighetstyper (se avsnitt 2.2.4).12  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är: Ett inledande kapitel vilket innefattar ett bakgrundsavsnitt - kapitel 1, 

teoriavsnitt - kapitel 2, metodavsnitt - kapitel 3, resultat-och analysavsnitt - kapitel 4 samt ett 

avslutande avsnitt som utgörs av diskussion och slutsats - kapitel 5. I bakgrundsavsnittet presenteras 

forskningsbakgrunden till varumärket Absolut Vodka samt exempel på tidigare forskning som gjorts 

inom ämnet. Detta följs av ett teoriavsnitt där de teorier som ligger till grund för undersökningen 

presenteras. Metodavsnittet innefattar val av forskningsmetod samt beskrivning av den semiotiska 

och retoriska analysmetoden som ligger till grund för undersökningens analys. Presentation av 

undersökningens genomförande och hur urvalet tagits fram presenteras även i detta avsnitt. Efter 

detta följer presentation av studiens empiriska material. I det efterföljande resultat- och 

analysavsnittet presenteras undersökningens resultat och analyseras löpande men hjälp av de teorier 

som tidigare presenterats I det sista avsnittet mynnar uppsatsen ut i en slutdiskussion där studiens 

resultat sammanfattas och diskuteras. 

 

                                                
11 Absolut officiella YouTubekanal, Absolut. http://www.youtube.com/user/absolut (Hämtad 2013-11-27) 
12 So Solomon, Michael R. (red.)Bamossy, Gary. & Askegaard, Søren., K. Hogg, Margaret., Consumer behaviour: a European 
perspective, 4. ed., Prentice Hall/Financial Times, New York, 2010s. 586- 588 
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1.6 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras varumärket Absolut Vodka ochdess historia samt marknadsföring närmare. Därefter 

presenteras lärdomarna från den inledande intervjun som gjordes med Pernod Ricard avseende deras nuvarande 

marknadsföringsstrategi. Vidare presenteras tidigare forskning som gjorts inom området Absolut Vodkas 

marknadsföring. 

 

1.6.1 Varumärket Absolut Vodka - en bakgrund 

Namnet “Absolut” har sitt ursprung ifrån år 1879 då Lars Olsson Smith tog patent för en ny 

destilleringsmetod, kallad rektifikation. Metoden skapade en nästan helt och hållet ren sprit som 

Olsson Smith valde att kalla “Absolut rent brännvin”. Ett sekel senare, i slutet på 1970-talet, stod det 

klart att om produkten skulle överleva skulle den behöva hitta nya marknader. Beslutet togs att 

relansera produkten i en ny uppdaterad version som var anpassad efter den amerikanska marknaden. 

Namnet “Absolut” behölls men produkten fick en ny design och en ny identitet. Som vi känner 

varumärket idag har det existerat sedan relanseringen år 1979. Idag är Absolut Vodka världens fjärde 

största spritmärke och finns tillgängligt på över 150 marknader14. USA utgör fortfarande den enskilt 

största marknaden15. 

 

Absolut Vodka har använt samma reklamkoncept sedan 1981, alltså i princip från starten av 

varumärket. I boken “Absolut Book - The Absolut Vodka Advertising Story” från 1996 hyllas 

konceptets framgång då det har rullat nonstop i 15 år 16 , något som är exceptionellt i 

reklambranschen där förnyelse och innovation är normen och kampanjerna vanligtvis avlöser 

varandra löpande. Då denna text skrivs är året 2013 och konceptet följer fortfarande samma 

principer. Det ska uppmärksammas att förändringar har gjorts i strategin sedan år 2007,17 för att ge 

varumärket lite av en nystart, men många av de tidiga huvuddragen är fortfarande kvar. 

Övergripande skulle ursprungskoncepetet kunna beskrivas enligt följande: Vissa komponenter är 

alltid desamma; namnet “Absolut”, produktens karaktäristiska form och typsnitten som texten är 

                                                
14 The Absolut Company AB. Absolut facts Absolut.com. http://www.absolut.com/se/ (Hämtad 2013-11-27) 
15 Pernod Ricard, Årsrapport 2012/2013, 
 http://pernod ricard.com/files/fichiers/Commun/Documents/RA2012_13_VGB_MiseEnLigne_28102013.pdf 
(Hämtad 2014-01-07) s. 46 
16 Lewis, Richard W., Absolut book: the Absolut Vodka advertising story, Journey Editions, Boston, Mass., 1996. 
17 Mullman, J. Why Absolut said bye-bye to the bottle. Advertising Age, 00018899, 5/28/2007, Vol. 78, Issue 22 
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skriven i. Dessa presenteras sedan på olika sätt och i vitt skilda sammanhang. I produktnamnet 

“Absolut Vodka” ersätts ofta ordet “Vodka” av ett annat ord som är karaktäristiskt för just den 

aktuella produktens sammanhang i annonsen. 

 

Den klassiska annonsen utgörs av en bild på en Absolut Vodka-flaska som står på en blank yta mot 

en mörk bakgrund med en cirkel av ljus bakom sig som ser ut att komma från en spotlight. Under 

flaskan står ordet “Absolut” följt av ett annat ord. Detta ord anspelar oftast på någon form av 

“twist” som finns med i bilden. Ett exempel på detta är annonsen “Absolut Perfection” (se fig. 1) 

där flaskan har begåvats med en gloria. Ur denna annons kom idén till Absolut Vodkas berömda 

reklamkoncept.18 Detta koncept tog efter denna första annons flera steg längre i oändliga variationer. 

Flaskan byts ofta ut mot något helt annat men man kan ofta hitta dess form i bilden och relatera till 

ursprungsannonsen. 

 

Annonsen “Absolut L.A.” från 1987 (se fig. 2) var en av de annonser som verkligen satte fart på 

konceptet. Absolut Vodkas marknadsförare hade där sett likheten mellan en swimming pool och 

Absolut Vodka-flaskan och bestämde sig för att göra en annons av det. En miniatyrmodell av en 

swimming pool lät byggas där likheterna med flaskans form tydligt framträdde för att kunna göra en 

annons. Annonsen blev en succé och ägarna bestämde sig för att göra fler annonser kopplade till 

andra städer. Många annonser gjordes varje år och det blev snart ett kvalitetserkännande för en stad 

att få en Absolut Vodka-annons tillägnad sig.19 Konceptet var dock ingalunda begränsat till städer. I 

annonsen “Absolut Tradition” (se fig. 3) som är Absolut Vodkas julannons år 1995 är 

sammanhanget ett julfirande och formen av Absolut Vodka-flaskan återfinns i form av en 

leksakstågräls som ligger utplacerad på golvet.20 Detta skulle kunna tolkas som att Absolut Vodka är 

en del av traditionerna i firandet av julen. Detta är några exempel på hur Absolut Vodka tidigare har 

lyckats marknadsföra sin produkt i åtskilliga olika sammanhang. 

                                                
18 Lewis, Richard W. Absolut Book - The Absolut Vodka Advertising Story, s. 10-11 
19 Ibid, 46-48 
20 Ibid, 43 
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       Fig. 1. Absolut Perfection.21                     Fig. 2. Absolut L.A.22                    Fig. 3. Absolut tradition.23 

 

Historiskt sett har Absolut Vodkas marknadsföringsbudget koncentrerats till reklamannonser i 

tryckta media medan publicering av reklam i nyare medier såsom TV och Internet har undvikits. 

Sedan 2007 har dock denna inställning reviderats och satsningar på de nya medierna har gjorts, 

samtidigt som budgeten för tryckt reklam har minskats till en fjärdedel av den totala budgeten. I 

samband med dessa omdisponeringar gjordes även huvudkonceptet om. Detta på grund av en 

tuffare marknadssituation. Under åren 2000 - 2005 var Absolut Vodka det långsammast växande av 

de sju största vodkamärkena i USA. Ägarna av Absolut Vodka såg premiummärken som exempelvis 

Grey Goose ta marknadsandelar men misslyckades med att möta denna hårdare konkurrens på 

marknaden. Bestämda åtgärder vidtogs. Bland annat slutade Absolut Vodka att använda sig av den 

traditionella silhuetten av flaskan i sin kommunikation. Den nya strategin “In an Absolut World” 

syftade till att återta Absolut Vodkas rykte som den bästa Vodkan genom att visa exempel på hur 

världen skulle se ut om den var “Absolut”.24 Detta kan ses som en nytappning av konceptet men 

ursprungstanken är i princip densamma som den med “Absolut Perfection”. År 2008 såldes det 

statliga Vin & Sprit AB som då ägde Absolut Vodka till det franskägda företaget Pernod Ricard.25 

Detta har inneburit ytterligare förändringar i strategin som nu lägger större vikt vid kreativitet än 

tidigare. 

                                                
21 © Vin & Sprit AB 1981 
22 © Vin & Sprit AB 1987 
23 © Vin & Sprit AB 1995 
24 Mullman, J. Why Absolut said bye-bye to the bottle. Advertising Age, 00018899, 5/28/2007, Vol. 78, Issue 22 
25 Venezia, B. Staten säljer Vin & Sprit för 55 mdr kr. Regeringskansliet, Rosenbad. 
2008.http://www.regeringen.se/sb/d/10038/a/101843 (Hämtad 2014-01-06) 
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Det har sedan länge tillhört en av Absolut Vodkas marknadsföringsstrategier att utföra samarbeten 

med olika kreatörer. Detta har gjorts kontinuerligt sedan år 1986 då det första samarbetet gjordes 

med konstnären Andy Warhol26. Samarbeten har inbegripit många olika kreativa områden och deras 

samarbetspartners har varit allt från artister och konstnärer till modeskapare och designers. I 

konstvärlden arbetar de med konceptet Absolut Art Bureau, senast med Art Basel i Miami. I 

musikvärlden har de gjort samarbeten med Icona Pop och Woodkid. I modevärlden har man 

samarbetat med modeskapare som Gaultier och senast med Yiqing Yin. Andra områden inkluderar 

bland annat den digitala scenen där de samarbetar med Aaron Koblin och flera andra av de främsta 

inom den världen via events såsom Liquid Data Hackathon. Absolut Vodka försöker även föra in 

kreativa element i själva produkten. Några intressanta nutida kampanjer inkluderar “End of Year” 

kampanjerna såsom “Absolut Unique” och nu senast “Absolut Originality.” I kampanjerna tänjs 

gränserna inom idérikedom i design men också i produktionsledet där fyra miljoner unika flaskor 

skapas. 

 

I en intervju berättar Pernod Ricard att sättet kreativiteten kommuniceras har förändrats. Från 

att flaskans form har varit det betydande i kommunikation till att konsumenter numera är det. 

Kommunikationen är uppbyggd kring målgruppen “Urban Creative Millennials” vilket direkt 

översatt kan betyda kreativa storstadsbor ifrån den generation som var unga vid millennieskiftet, 

också kallad “Generation Y”. Tanken är att ge dessa en upplevelse av varumärket samt inspirera till 

eget skapande. Med kampanjen Transform Today så är huvudtanken att målgruppen ska kunna ge 

uttryck för sin inre kreativitet. Kollaborationerna är bara där för att inspirera. 

 

“Urban Creative Millennials” är en målgrupp som väldigt mycket uppskattar det som Absolut Vodka 

vill stå för; att ligga i framkant när det gäller innovation och kreativitet. Det är ett naturligt val för 

Absolut att rikta sig till “Urban Creative Millennials”, de är digitalt i framkant, älskar kreativitet och 

att utmana det som är möjligt samt uppskattar kvalitet. För “Urban Creative Millennials” är det 

viktigt att ”actions speaks louder than words”. 

 

Estetiskt så är de noga med att all kommunikation är enhetlig och följer grafiska riktlinjer för att ge 

en visuell igenkänningseffekt, oavsett kanal/media eller geografi. Här finns en konsekvens i form av 
                                                
26 The Absolut Company AB. Absolut art collection. http://www.absolutartcollection.com/ (Hämtad 2013-11-27) 
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enkelhet, tydlighet och kvalitet i utförande. En tydlig avsändare i form av Absolut är viktigt. Men 

varumärkesnamnet är idag inte längre en central del av copytexten, liksom flaskan inte längre är en 

central del av den visuella gestaltningen.27 

  

                                                
27 Elin Wibell. Sr Manager Corporate Communications - Pernod Ricard. Intervju 2013-12-19 
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1.6.2 Några tidigare studier av Absolut Vodkas marknadsföring 

I en studie “En absolut rapport” från år 1998 skriven av Petersson, Nilsson, Johansson och 

Thunberg studeras Absolut Vodkas marknadsföring. Syftet med studien var att undersöka hur 

Absolut Vodkas marknadsföring utformats och vilken betydelse denna haft för produktens 

framgång. Fokus har främst lagts på hur företaget gått tillväga för att marknadsföra produkten i 

USA, med motiveringen att denna marknad varit avgörande för Absolut Vodkas framgång. De 

frågeställningar som ställdes var, förutom hur marknadsföringen av produkten sett ut, vilka delar i 

marknadsföringen som spelat en viktig roll i marknadsföringen. De frågade sig också hur väl de 

vedertagna marknadsföringsteorierna stämmer in på marknadsföringen och om företaget som ligger 

bakom produktlanseringen haft som mål att bli marknadsledande genom sin marknadsföring. De 

teorier författarna utgick ifrån var främst “marknadsföringsprocessen” och “internationell 

marknadsföring” hämtade ur boken Principles of Marketing av Philip Kotler från 1996. Metoden 

bestod av en teoretisk fördjupning av Absolut Vodkas tillkomst, bakgrund och tidigare 

dokumenterad marknadsföringshistoria.28 

 

Det resultat som Petersson et al. visar i sin studie är framförallt den fördjupade information 

författarna hittat om produktens historia och utveckling. I den avslutande analysen konstaterade 

författarna att det krävdes en stark profilering av Absolut Vodka som varumärke för att slå sig in på 

den amerikanska marknaden då produkten inte skiljer sig särskilt mycket från konkurrenternas. Den 

tilltänkta målgruppen för lanseringen av drycken i USA var välutbildade och välbärgade 

konsumenter då vodkan skulle ses som en så kallad premiumprodukt. Trots detta verkade vodkan 

tilltala människor i alla samhällsskikt och detta såg Petersson et al. som en “maximal och tursam 

utdelning av positioneringen”. De menade att den välbärgade amerikanen ser Absolut Vodka som en 

stilfull “innedryck” samtidigt som konsumenten från en “lägre” samhällsklass också ser drycken som 

trendig men avsedd för alla.29 

 

Denna studie fyller ett kunskapsglapp i det avseende att fokus, till största del, riktas till målgrupper i 

Absolut Vodkas marknadsföring. “Absolut Rapport” ger en tydlig bild av hur varumärkets framför 

                                                
28  Petersson, A., Nilsson, M., Johansson, P., Thunberg, R. Absolut Rapport. Lindköpings Universitet. 1998. 
http://www.algonet.se/~thunberg/absolut/index.htm (Hämtad 2013-11-27) 
29  Ibid. 
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allt sett ut på den amerikanska marknaden vilket fungerar som ett bra komplement till den 

forskningsbakgrund som denna studie uppbyggs utifrån. 

 

Ett annat exempel på tidigare studier närliggande den aktuella studien är en rapport från 2007 av 

Alexandra J. Kenyon och Pollyanna L. Hutchinson.30 Dessa har gjort en studie av hur ett urval av 

Absolut Vodkas reklam tas emot rent retoriskt av en publik. Studien är närliggande i det avseendet 

att den analyserar retoriska figurer hos Absolut Vodkas reklam. Den fokuserar dock enbart på 

retorik och reception och undersöker således inte samma fråga som i den aktuella studien. 

Forskningen är överlappande men inte jämnlöpande. 

 

Kenyon och Hutchinson undersökte en reklamfilm som heter “Absolut Everything” och föreställer 

“Absoluta” företeelser. Filmen var i undersökningen nedbruten i sex scener presenterade som 

stillbilder. De undersökte även fem stycken typiska Absolut Vodka-annonser, där alla föreställer 

något objekt som har formen av en Absolut Vodka-flaska och texten “Absolut” följt av ett ord 

kopplat till bilden. Undersökningens metod var kvalitativ genom intervjuer med fyra respondenter. 

Två av dessa befann sig inom Absolut Vodkas målgrupp åldersmässigt (25-35 år) och två av dessa 

befann sig väl utanför målgruppen åldersmässigt (65 år eller äldre). Bland de intervjuade fanns både 

män och kvinnor.31 

 

Kenyon och Hutchinson utgick från en modell över retoriska figurer i reklam formulerad av 

McQuarrie och Mick.32 I modellen delas de retoriska figurerna in i fyra kategorier som sedermera 

kan rangordnas efter komplexitet. Till de mindre komplexa hör repetition och substitution Till de mer 

komplexa hör reversal och destabilization.33 Utöver denna modell använde de också en modell av 

McQuarrie och Phillips34 som istället rangordnar hur rik en bild är på visuellt innehåll. 35 

 

Hypotesen är att alla respondenter ska hitta samma mening i den visuella retoriken. Författarna fann 

att ju komplexare de retoriska figurerna är i kommunikationen desto större variation blev det också i 

                                                
30 Kenyon, Alexandra J. &  Hutchinson, Pollyanna L. / Exploring rhetoric: alcohol and Absolut Vodka advertisements, - 2007-
  British Food Journal, Vol. 109 nr: 8, s.594 - 607 
31 Ibid,.594 - 607 
32 McQuarrie, E.F., Mick, D.G. (1996), "Figures of rhetoric in advertising language", Journal of Consumer Research, Vol. 22 
Nr: 4, s.424-428. 
33 Alexandra J. Kenyon, Pollyanna L. Hutchinson, s. 594 - 607 
34 McQuarrie, E.F., Phillips, B.J. s.113-36. 
35 Alexandra J. Kenyon, Pollyanna L. Hutchinson, s.594 - 607 
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hur mottagarna tolkade den. Till exempel klarar alla respondenter enkelt av att känna igen en ikonisk 

bild av Neil Armstrong och koppla den till framgång. En bild på Steve McQueen däremot kopplar 

den manliga publiken ihop med lukten av avgaser och bilar medan den kvinnliga publiken kopplar 

ihop den med doften av aftershave och manlighet.36 

 

Utifrån sin studie konstaterade Kenyon och Hutchinson att vem som betraktar kommunikationen 

kan ha stor inverkan på hur den uppfattas och att ju komplexare retoriken i kommunikationen är 

desto större är risken att detta händer. Vid låg komplexitet däremot är det sannolikt att 

kommunikationen förmedlar samma mening oavsett mottagare.37 

  

                                                
36 Alexandra J. Kenyon, Pollyanna L. Hutchinson, s. 594 - 607 
37 Ibid, s. 594 - 607 
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2. Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats bygger på. Främst 

marknadsföringsstrategier och strategier för målgruppspositionering. Dessa kan relateras till Absolut Vodkas 

användning av varumärket, marknadsföring och segmentering av målgrupper. 

2.1 Teorier om varumärkesutvidgning 

Detta avsnitt redogör för olika metoder som kan användas för att ett varumärke ska kunna utvidgas 

genom att nå fler konsumenter. 

2.1.1 Olika metoder i att utvidga ett varumärke 

För att ett varumärke ska växa sig större på marknaden och tilltala ett större antal målgrupper kan 

det vara nödvändigt att utveckla varumärket i sig. Detta görs oftast antingen genom så kallad brand 

extension eller line extension. Vid brand extension kan ett flertal olika varianter av produktutveckling 

ske. Denna typ av utveckling handlar i huvudsak om att företag börjar producera en annan typ av 

produkt fast under samma varumärke för att slå sig in på en ny marknad. Ett exempel på detta är 

när Apple som ursprungligen tillverkade datorer började tillverka mobiltelefoner. En typ av brand 

extension är att tillverka en ny produkt med nytt märkesnamn mer närliggande under det redan 

existerande varumärket, detta blir då ett sub-brand. Här kombineras ofta det ursprungliga 

varumärkesnamnet med ett ytterligare, såsom “Kellogg’s Rice Krispies” där “Kellogg” är 

huvudproduktnamnet som ursprungligen förknippas med produkten “Corn Flakes” och “Rice 

Krispies” är namnet på den nya produkten. Detta kan jämföras med Absolut Vodkas nya produkter 

som “Absolut Tune” och “Absolut Elyx”. Ytterligare en väg att gå gällande brand extension är att 

låta det ursprungliga varumärket vara det som enar flera nya produkters märken vilka rent 

funktionsmässigt behöver vara förknippade med huvudmärket, ett så kallat master- eller family brand. 

På detta sätt kan en produkt introduceras till en ny produktmarknad utan att för den skull behöva 

attrahera en helt ny kundkrets38. Företag som använder sig av denna typ av diversifiering har alltså 

ofta ett väletablerat varumärke vilket gör att de förlitar sig på att kunder kommer vara lojala 

                                                
38 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, s. 148-149 
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gentemot varumärket och därmed kan tänka sig att prova andra produkter som inte är direkt 

relaterade till det varumärket.39 

 

Om ett företag inte vill gå så långt som att lansera helt nya produkter är det enklaste sättet för att ge 

sitt varumärke större inflytande på produktmarknaden att utveckla sin redan existerande produkt 

med nya attribut40. Detta tillvägagångssätt kallas Line extension och kan göras genom att exempelvis 

lansera en ny smak, storlek, färg eller en ny förpackning till produkten. Ett tydligt exempel på detta 

är Marabou som ständigt lanserar nya smaker av sina chokladkakor såsom “Digestive” och “Daim”. 

Detta kan jämföras med när Absolut Vodka lanserar en ny smak av deras redan etablerade vodka 

såsom “Absolut Vanilla” och ”Absolut Citron”. Line extensions görs främst i syfte att tilltala nya 

målgrupper men även för att kunna erbjuda redan existerande konsumenter variation av 

produkten.41 

 

2.1.2 Kameleonthypotesen 

Som ett komplement till tidigare nämnda teorier om line extension och brand extension42, har 

författarna till denna studie utvecklat en hypotes kallad kameleonthypotesen. Enligt denna hypotes 

finns det en tredje dimension inom vilken ett varumärke kan växa. Om brand extension handlar om 

bredda ett varumärke genom fler produkter och line extension om att bredda produkten genom fler 

variationer så handlar kameleonthypotesen om att bredda kunden genom flexiblare kommunikation. 
 

Detta främst för att skapa djupare förståelse för hur ett företag kan tilltala många olika målgrupper 

med hjälp av samma produkt. I denna hypotes liknas kameleontens förmåga att ändra skepnad för 

att passa sin omgivning med ett företags förmåga att profilera om en produkt för att passa olika 

sammanhang och olika typer av konsumenter. Produkten och varumärket i sig kan precis som en 

kameleont anpassa sin skepnad och de värden som denna signalerar utan att behöva ändra sin 

essens och på så vis nå en bredd av olika målgrupper med olika intressen och livsstilar. 

 

                                                
39 Anzalone, C. Line extension vs. Brand extension. Small business: Demand Media. http://smallbusiness.chron.com/line-
extension-vs-brand-extension-36797.html (Hämtad 2013-11-02) 
40 Aaker, David A., Building strong brands, Free Press, New York, 1996, s. 275 
41 Anzalone, C. (Hämtad 2013-11-02) 
42 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, s. 148-149 
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Fig 4. Kameleonthypotesen43 

  

För att framgångsrikt nå flera personlighetstyper med samma budskap måste alla dessa kunna 

relatera till produkten. Produkten - kameleonten - blir i sammanhanget en budskapsbärare och 

kommunikationen - skepnaden - speglar det, för tillfället, passande budskapet. Detta kräver att 

ursprungsprodukten är tillräckligt neutral för att passa en större målgrupp, samtidigt som dess form 

går att sätta in i en mängd olika sammanhang som signalerar olika värden kopplade till olika sub-

målgrupper, vilka alla kan hitta sin egen relation till produkten. 

2.2. Teorier om målgruppspositionering. 

Detta avsnitt behandlar processen om hur företag identifierar, väljer ut och positionerar sig mot 

målgrupper.  

2.2.1 Unique Selling Proposition & Emotional Selling Proposition 

På 1950-talet utvecklades Unique Selling Proposition (USP) av Rosser Reeves. USP innebär de unika 

egenskaperna hos en produkt som utmärker denna och därmed skiljer den från dess konkurrenter 

och alternativa produkter. Detta ger stöd till och hjälper ett företags marknadsföring av en viss 

                                                
43 Författarnas illustration. Bakgrundsbilder från de analyserade filmerna. 



 
 

 
 

17 

kampanjprodukt, i att kunna tydliggöra vad som gör just det erbjudandet unikt och differentiera 

produkten gentemot konkurrenter på marknaden. 

Då det blev svårare för företag att hitta produkters fördelar och unika egenskaper utvecklades, på 

60-talet, en teori med utgångspunkt i USP. Den kallades Emotional Selling Proposition (ESP) och 

fokuserade istället på vad produktens emotionella värden i sin differentiering mot konkurrerande 

produkter. Företagen ville sälja in emotionell samhörighet med produkten snarare än den faktiska 

produkten. Detta kunde innebära att det som ändrades gällande produkten inte nödvändigtvis var 

dess utförande i sig utan istället ändrades sammanhanget som denna produkt presenterades i.44 

2.2.2 STP-processen 

Tre väletablerade, ofta använda, begrepp inom marknadsföring är: Segmentering, targeting och 

positionering. Dessa formar tillsammans den så kallade STP-processen. Segmentering handlar om 

att identifiera grupper av konsumenter och dela in dem i målgrupper, targeting om att välja ut 

målgrupper att satsa på att nå och positionering om att skapa ett attraktivt sätt att nå dessa. Syftet 

med denna uppdelning är att dela upp den heterogena massan av konsumenter på marknaden i 

mindre mer homogena grupper som delar samma behov och önskemål. Detta för att lättare kunna 

ta fram marknadsförings- och marknadskommunikationsstrategier som kan specificeras till den 

tilltänkta målgruppen.45 

 

Inom marknadssegmentering existerar tre typer av segmenteringsvariabler: Strukturella-, 

beteendemässiga- och psykografiska variabler. De strukturella variablerna innefattar demografisk 

information, socioekonomiska faktorer, ålder och generationstillhörighet, yrke samt geografisk 

information om individen. Beteendemässiga variabler kartlägger var, hur och när en konsumtion 

sker samt vem som konsumerar. Det tas hänsyn till i vilken utsträckning produkten används, hur 

ofta produkten köps, medieanvändning såsom vilka kommunikationskanaler konsumenten tar del 

av, hur dennes tillgång till teknik ser ut samt konsumentens uppfattning och övertygelse om 

produktens betydelse. Den tredje typen är psykografiska variabler. De delarna som inkluderas inom 

detta område är individens livsstil, personlighet och sociala grupp.  Genom att basera 

                                                
44 Parment, Anders, Marknadsföring: kort och gott, 1. uppl., Liber, Malmö, 2008, s. 132 
45 Ibid, 99 
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segmenteringsbeslut på de psykografiska variabler som en individ innehar såsom personlighet, 

intressen, dennes levnadsmönster och värderingar kan konsumentens beteende lättare förstås.46 

 

De strukturella- och de pyskografiska variablerna kan med fördel kombineras vid 

konsumentanalyser. Dessa variabler stärker varandra och ökar förståelsen för olika konsumenttyper 

om de tillämpas på rätt sätt. Dessa två variabler ligger till grund för den så kallade VALS-modellen 

som främst är en psykografisk modell men som även tar hänsyn till strukturella faktorer som 

ekonomiska resurser och ålder. Detta innebär att denna studies analys kommer att hålla fokus kring 

dessa variabelområden.47 

 

2.2.3 Diffusion of Innovations 

Diffusion of innovations är en teori som gjordes känd av Everett M. Rogers48 i början av 60-talet 

(baserad på tidigare versioner av Ryan och Gross). Teorin förklarar hur en ny innovation sprids till 

nya användare och utvecklas över en tidsperiod - från okänd till välkänd hos populationen. 

Utvecklingen kan beskrivas enligt en kurva (se fig. 5) där innovationen först tas emot av en mindre 

grupp risktagare för att sedan tas emot av en större majoritet och slutligen av en mindre grupp mer 

försiktiga användare. Totalt delar Rogers in användarna i fem kategorier; innovators, early adopters, early 

majority, late majority och laggards. Innovators är företagsamma, har ofta kosmopolitiska nätverk, 

förmåga att sätta sig in i ny teknik och har substantiella finansiella resurser som gör att de har råd att 

göra riskfyllda investeringar. Early adopters är starka opinionsledare som har respekt bland sina 

medmänniskor. De har stark lokal förankring inom stora lokala nätverk. De är snabba med att ta till 

sig nya idéer och är ofta de personerna andra frågar om råd innan de tar sig an en ny idé. Early 

majority är en stor grupp som har omfattande kontakter inom sina nätverk. De är medvetna om 

förändringar men leder inte utvecklingen utan tar tid på sig att förhålla sig till nya idéer. Late 

majority är också en stor grupp men mera skeptiska till förändring. De tar inte till sig nya idéer om 

de inte känner ett socialt eller ekonomiskt tryck att göra så. De följer normen och har knappa 

ekonomiska resurser. Laggards är väldigt lokala av sig och har små isolerade nätverk. De är 

konservativa av sig och litar på det som visat sig fungera bra förut. De interagerar med andra som 

                                                
46 Parment, Anders, Marknadsföring: kort och gott, 1. uppl., Liber, Malmö, 2008, s. 99 
47 Shiffman. L, Kanuk. L, Hansen. H., s. 61 
48 Rogers, Everett M, Diffusion of innovations, 4. ed. Free Press, New York, 1995, s. 261-266. 
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har traditionella värderingar och är skeptiska mot förändring och dem som förespråkar den. De har 

en känslig ekonomisk situation och har inte råd att ta risker.49 

 

 

 
Fig. 5. Rogers adoption/innovation curve.50 

2.2.4 VALS 

VALS (Values, Attitudes and Lifestyles System) utformades år 1978 i USA, Kalifornien och är, 

sedan länge, en likväl välkänd som välanvänd segmenteringsmodell. VALS huvudsakliga syfte är att 

förklara och kartlägga sambandet mellan psykologi och konsumentbeteende, den identifierar de 

psykologiska motiv som förutsäger skillnader mellan konsumenter. Modellen är ursprungligen 

uppbyggd utifrån två perspektiv, det ena baserat på Maslows behovstrappa som är en 

förklaringsmodell inom psykologin över hur människor prioriterar sina behov. Det andra 

perspektivet är baserat utifrån skillnaden mellan olika sociala värden uppmärksammad av sociologen 

David Riesman. Enligt honom finns det människor som är inner-directed vilka värdesätter det 

personliga uttrycket och den individuella smaken framför vad andra tycker respektive de som är 

outer-directed vilka istället tenderar att lägga stor vikt vid och påverkas av andras beteenden och 

reaktioner. 51  För att anpassa modellen efter så väl kritik som sociala förändringar har den 

uppdaterats i flera omgångar. Ökad social mångfald ledde till att de sociala värdena i viss mån 

förlorade sin funktion i att identifiera konsumenters beteende. Senare forskning lät istället modellen 

ta sin utgångspunkt i psykologiska värden då dessa är mer motståndskraftiga under perioder av 
                                                
49 Rogers, Everett M, Diffusion of innovations, 4. ed. Free Press, New York, 1995, s. 261-266. 
50 Författarnas illustration baserad på original som återfinns i Rogers s.262 
51 Solomon. M, Bamossy. G, Askegaard. S, Hogg. M., s. 586- 588 
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social- och demografisk förändring. 52 Den funktion som denna modell har är att mäta 

konsumentbeteende ur ett psykologiskt perspektiv. VALS-modellens sammansättning innebär åtta 

olika kategorier bestämda utifrån både psykologiska karaktärsdrag samt tre stycken olika typer av 

“resources” Vilka kan beskrivas som olika fokusområden som en individ kan inneha. De olika 

personlighetskategorierna delas in i olika fokusområden. Varje kategori representerar en 

personlighetstyp som kännetecknas av olika egenskaper och karaktärsdrag; innovators, thinkers, 

believers, achievers, strivers, experiencers, makers samt survivors. De tre större segmenten i modellen kallade 

resources delas in i; ideals, achievement och self-expression, där faktorer såsom inkomst, utbildning, 

energinivåer och köpvilja inkluderas. Sex stycken av alla åtta kategorier är grupperade i de tre 

segmenten.53 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 VALS Framework54 

                                                
52 Solomon. M, Bamossy. G, Askegaard. S, Hogg. M., s. 586- 588 
53 Strategic Business Insights, US Framework and VALS types. 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml (Hämtad 2013-11-14) 
54 I Strategic Business Insights, US Framework and VALS types. 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml (Hämtad 2013-11-14) 
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Nedan följer redogörelse för de omnämnda kategorierna i modellen: 

Innovators återfinns överst i modellen för att de kan tillgå alla tre typer av resources i deras liv, de kan 

motiveras av likväl ideal som prestationer eller självförverkligande. Dessa individer är 

framgångsrika, nyfikna, sofistikerade, initiativtagare med mycket självförtroende. De har en öppen 

inställning till innovativa idéer och ny teknologi och ses som högkonsumerande individer med 

försmak för god service samt kvalitets- och nischade produkter. Det är viktigt med image för 

innovators, inte som bevis på status eller makt utan som ett uttryck för deras smak, självständighet 

och personlighet. Dessa individer är ofta högt uppsatta ledare inom näringsliv eller regering, trots 

detta fortsätter de att söka utmaningar.55 

Den andra personlighetstypen, thinkers motiveras av ideal och hamnar där av inom detta segment. 

De är nöjda, bekväma i de flesta situationer. Thinkers är reflekterande människor som främst 

värdesätter ordning, kunskap och ansvar i sina liv. De tenderar att vara väl utbildade och alltid aktivt 

söka information samt möjligheter att bredda sina kunskaper. Även om deras relativt höga 

inkomster tillåter dem många val är de konservativa och praktiska konsumenter som letar efter 

hållbarhet, funktionalitet och värde på de produkter de köper.56 

Believers utgör nästa kategori som främst, liksom thinkers, motiveras av ideal. De är konservativa, 

traditionella individer med konkreta föreställningar som bygger på etablerade tankesätt. De följer 

rutiner som fokuseras till stor del runt hem, familj, gemenskap och organisationer med social eller 

religiös anknytning vilka de ofta tillhör. Vad gäller konsumtion av produkter tar believers ofta det 

säkra före det osäkra då de oftast köper dessa från välkända och etablerade varumärken. De gynnar 

amerikanska produkter och är i allmänhet lojala kunder.57 

Achievers som utgör den fjärde kategorin motiveras av viljan att prestera och återfinns därför under 

segmentet achievement. Dessa personlighetstyper lever målinriktat och engagerar sig främst i sin 

karriär och familj. Achievers sociala liv återspeglar detta fokus och är i huvudsak uppbyggt kring 

familjen och arbetet. Politiskt är de konservativa med respekt för auktoriteter och “status quo”. De 

värdesätter konsensus, förutsägbarhet och stabilitet över risker och intimitet. Med många krav och 

behov är de engagerade konsumenter där image är viktigt. De vill visa på framgång och välmående, 

                                                
55  Solomon. M, Bamossy. G, Askegaard. S, Hogg. M., s. 586- 588 
56  Ibid, 586- 588 
57  Ibid, 586- 588 
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främst gentemot allmänheten. På grund av en achievers upptagna liv är denne ofta intresserad av 

tidsbesparande produkter och praktiska lösningar på produktmarknaden.58 

Den femte personlighetstypen kallas strivers vilka är trendiga, roliga och kärleksfulla personligheter. 

De är motiveras av prestation och värdesätter åsikter och godkännande från andra. Materiell 

rikedom definierar framgång för dessa individer vilket de ofta upplever att inte ha tillräckligt av för 

att kunna uppfylla sina önskningar. 59  Som konsumenter tilltalas strivers av snyggt utformade 

produkter som efterliknar dyrare produkter, de är aktiva konsumenter och relativt impulsiva i sina 

inköp.60 

Experiencers, vilka utgör nästa kategori, motiveras av personligt uttryck. Dessa är unga, atletiska och 

impulsiva konsumenter. De reagerar snabbt med entusiasm på nya möjligheter men riskerar ofta att 

lika snabbt tappa intresset. De söker variation och spänning, nya, udda, och riskabla produkter. 

Dessa är storkonsumenter och spenderar en förhållandevis hög andel av sina inkomster på mode, 

underhållning och umgänge. Produktköpen återspeglas av deras värdesättande i att se bra ut och ha 

coola produkter.61 

Makers som är den sjunde och näst sista kategorin motiveras, liksom experiencers, av personligt 

uttryck. De har ett praktiskt tankesätt uttrycker sig genom att alltid ha ett projekt på gång, såsom att 

bygga ett hus, uppfostra barn eller rusta upp en bil. De har tillräckligt med skicklighet och energi för 

att framgångsrikt kunna genomföra deras projekt. Makers är misstänksamma mot nya idéer och 

stora institutioner såsom stora företag. De är inga storkonsumenter och värdesätter främst 

produkter med praktiska och funktionella egenskaper. Eftersom de föredrar prisvärt framför lyx 

köper de främst basprodukter.62 

Den sista kategorin utgörs av survivors som lever snävt fokuserade liv. De har små resurser och 

placeras därför inte in i något av de tre segmenten. Dessa individer anser att världen förändras 

alldeles för snabbt. De är bekväma med det välbekanta och värdesätter säkerhet och trygghet 

framför äventyr och innovation. De drivs inte av någon stark motivation då de måste fokusera på 

                                                
58  Solomon. M, Bamossy. G, Askegaard. S, Hogg. M., s. 586- 588 
59  Ibid, 586- 588 
60 Strategic Business Insights, US Framework and VALS types. 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml (Hämtad 2013-11-14) 
61 Ibid 
62   Solomon. M, Bamossy. G, Askegaard. S, Hogg. M., s. 586- 588 
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att möta behov snarare än att uppfylla önskningar. De är eftertänksamma och försiktiga 

konsumenter som representerar en mycket blygsam marknad. Survivors är lojala till sina 

favoritmärken och handlar i stor utsträckning produkter till reducerat pris.63 

För att kunna svara på frågan om vilka målgrupper Absolut Vodkas visuella kommunikation riktas 

till måste först begreppet målgrupper definieras. VALS-modellen och de olika personlighetstyperna 

som presenteras inom dess ramverk är ett överskådligt sätt att definiera och identifiera olika 

kundsegment på marknaden. Genom att bryta ner marknaden i dessa kundsegment kan en 

uppdelning i olika målgrupper göras. Av detta skapas en relevant förklaringsmodell som kan sättas i 

relation till uppsatsens frågeställningar. 

  

                                                
63 Strategic Business Insights, US Framework and VALS types. 
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml (Hämtad 2013-11-14) 
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3. Metod och Material 

I detta kapitel presenteras forskningsmetoden, urval, redogörelse för aktuella analysmetoder samt undersökningens 

tillvägagångssätt. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna studie analyserar Absolut Vodkas visuella kommunikation. I ett första skede genomfördes en 

intervju med Absolut Vodkas ägare, Pernod Ricard, för att inhämta grundläggande kunskaper om 

deras marknadsföringsstrategi för Absolut Vodka. Då studien syftar till att undersöka hur 

kommunikationen i praktiken riktar sig och inte hur den är avsedd att riktas ägnas huvudparten av 

metoden åt analys av den faktiska kommunikationen. Studien analyserar fyra utvalda reklamfilmer 

genom semiotisk och retorisk analys. Både semiotisk och retorisk analys tillräknas kategorin av 

undersökningsmetoder som kallas textanalys vilket innebär att man analyserar innehållet i en 

medietext. Texter består av system av tecken. Dessa kan tolkas och bilda en innebörd. I vanlig 

mening när man talar om tecken talar man ofta om bokstäver på ett papper som bildar ord, 

meningar och budskap. Men ett tecken kan vara vad som helst i en medierad kontext. Allt ifrån tal 

till musik, symboler och kläder till arkitektur.64 Med semiotik menas läran om att tolka tecken som vi 

ser i världen som uttryck för något och förstå dess betydelse.65 Med retorik menas konsten att 

övertala eller läran om det övertygande argumentet.66 

 

Kombinationen av semiotisk och retorisk analys lämpar sig väl för analyser av reklamfilmer.67 Detta 

eftersom reklamfilmer i regel är multimodala. Att en text är multimodal innebär att den blandar 

uttryck av olika typer som kan förstärka varandra och påverka textens förmåga att övertyga. Till 

exempel att valet av ett handgjort papper till en inbjudan kan få inbjudan att kännas mer exklusiv.68 

På samma sätt förstärker reklamfilmens olika element; musik, tal, ljudeffekter och olika bildelement, 

varandra. För att kunna förklara innebörden av ett tecken behövs semiotiken och för att kunna 

                                                
64Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 
153 
65 Ibid, 235 
66 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, s.83 
67 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 155 
68 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 234 
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förklara hur detta används som ett argument sammankopplat med andra behövs retoriken. När 

semiotiken kopplas ihop med retoriken kan det förklaras hur den språkliga delen av en text 

samverkar med de icke-språkliga delarna för att uppnå det retoriska syftet.69 

 

Den semiotiska och retoriska analysen är det första steget av studiens metod. Analysen ger en insikt i 

vilka värden som kommunikationen signalerar. Det andra steget är att sedan koppla dessa värden till 

olika målgruppsprofiler baserade på segmenteringsmodellen VALS, utifrån vilka värden respektive 

profil är förknippade med. (Se kapitel 2.2.4.) 

 

Pernod Ricard som är Absolut Vodkas ägare tar fram sina egna modeller för att segmentera 

marknaden. Dessa är dock inte något som Pernod Ricard publicerar offentligt.70 Vilken modell 

Pernod Ricard själva använder är dock inte nödvändigt att veta för denna studie då den inte syftar till 

att utreda Pernod Ricards interna arbete utan till att se hur Absolut Vodkas kommunikation fungerar 

i förhållande till den amerikanska marknaden. Därför använder denna studie sig av en allmängiltig 

segmenteringsmodell anpassad för den amerikanska marknaden.  

 

3.1.1 Semiotisk analys 

Semiotik härstammar från det grekiska ordet “semeion”71 och är den allmänna vetenskapen om 

tecken och teckensystem; deras egenskaper, grundtyper, sociala användningar samt hur de kan 

kombineras.72 Det centrala vid analys av bilder är vad de rent visuellt föreställer men också vad 

bilden betyder för mottagaren där fokus riktas till de betydelser och den mening som skapas genom 

olika tecken.73 

 

Semiotiken låter mottagaren skapa betydelse i världen genom att se allt som ett tecken.74 Detta görs 

ständigt och några exempel kan vara att; tårar ses som ett tecken på att något berör, fotspår ses som 

tecken på att någon befunnit sig på platsen och symboler på vägskyltar ses som tecken vilka talar om 

                                                
69 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), 235 
70 Elin Wibell. Sr. Manager Corporate Communications - Pernod Ricard. Intervju 2013-12-19 
71 Kjørup, Søren, Semiotik, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9. 
72 Sonesson, Göran, Bildbetydelser: inledning till bildsemiotiken som vetenskap, Studentlitteratur, Lund, 1992, s.24 
73 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1997, s. 69 
74 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 235 
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hur man ska bete sig i trafiken. Ett budskap är en sammanställning av tecken eller betydelseelement 

som kan läsas eller avkodas.75 

 

Tecken kan enligt Charles S. Pierce delas in i tre kategorier; ikoner, index och symboler. En ikon är en 

avbild av något. Ett foto är en ikon men även mindre tydliga tecken som är avsedda att liknade 

något annat räknas som ikoner. Exempelvis den stiliserade bilden av en älg på en varningsskylt. Ett 

index är ett tecken som indikerar på något annat, som ger en ledtråd. Det klassiska exemplet är att 

rökutveckling indikerar att det brinner. Fotspåren från exemplet i föregående stycke är också 

exempel på index. Symboler är helt godtyckliga tecken som endast betyder det de föreställer för att 

det finns en överenskommelse bland de som tolkar tecknet att så är fallet. Exempel på symboler är 

bokstäverna denna text är skriven med. Det finns inget naturligt samband mellan utseendet av en 

bokstav och ljudet den representerar.76 

 

Sammanhanget och kulturen kan spela stor roll för tecknets innebörd. Enligt Ferdinand de Saussure 

består ett tecken av två delar; en betecknande och en betecknad (se fig. 7). Det första är tecknets faktiska 

utseende och det andra är den mentala föreställning till vilken den hänvisar. Ett kors är till utseendet 

två streck som ligger över varandra i en rät vinkel. Det är den betecknande delen. Beroende på 

kulturellt sammanhang kan den ha olika innebörder som addition eller kristendom. Detta är den 

betecknade delen. Saussure ägnade ingen uppmärksamhet åt teckenformen index, där det finns ett 

direkt samband mellan tecken och objekt. 77 

 

Inom semiotiken brukar man också dela in betydelsen i två grader: I den första nivån finner vi 

denotationen som innebär den omedelbara betydelsen av tecknet. I den andra nivån finner vi 

konnotationen som innebär medbetydelsen, alltså ett tecken som har ett annat tecken som uttryck.78 

Enligt Roland Barthes kan denotationen ses som en mer “objektiv”, allmänmänsklig bild medan 

konnotationen kan ses som en “subjektiv” bild som medförs vilken är mer specifik för den kultur 

som tolkar denna.79 Barthes introducerar sedermera ytterligare ett begrepp; myt. En myt är en 

berättelse som förklarar en aspekt av verkligheten eller naturen enligt en kultur. Om konnotationen 

                                                
75  Østbye, Helge, s.69 
76  Ibid, 69 
77  Fiske, John., s. 82-84 
78  Østbye, Helge, s.69 
79 Sonesson, Göran, s.72 
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härleds ur den betecknande delen av denotationen så härleds myten ur den betecknade.80 För att 

återgå till exemplet med korset så kan konnotationen till exempel vara andlighet eller syndernas 

förlåtelse. Myterna kring kristendomen är till exempel att det finns en gud och en moral som är rätt 

som man behöver få förlåtelse från. Det är dessa antaganden som binder ihop tecknets betydelse 

med ett naturligt sammanhang. 

 

Saussure formulerade även begreppen paradigm och syntagm. Paradigm är en uppsättning tecken från 

vilken ett urval kan göras. Alla tecken i paradigmet måste ha något gemensamt som bestämmer deras 

medlemskap i paradigmet. T.ex. så är tecknet “A” en del av paradigmet “alfabetet” och det har 

gemensamt med alla andra tecken i paradigmet att det är en bokstav. Alla tecken i paradigmet måste 

också ha distinkta drag som gör att det kan särskiljas ifrån paradigmets övriga tecken. Syntagm är en 

kombination tecken ur paradigmet som tillsammans förmedlar en mening. När bokstäver 

kombineras till ett ord blir ordet ett syntagm, när ord kombineras till en mening blir meningen ett 

syntagm och när klädesplagg ur en garderob kombineras till en outfit blir outfiten ett syntagm.81 

 

                    
Fig. 7. Semiotisk modell av Roland Barthes82 

                                                
80 Fiske, John., s. 121 
81 Ibid, 66-69 
82 Författarnas illustration baserad på en illustration som återfinns i Fiske s. 120 
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3.1.2 Retorisk analys 

Retorik är, som Aristoteles uttryckte det, “studiet av allt det som är ämnat att övertyga”. Allt som är 

ämnat att övertyga kan därför vara ämne för retorisk analys. I antikens Grekland när läran om 

retorik uppstod var det talade ordet man inriktade sig på, det är också det man oftast refererar till i 

vardagsspråk när man talar om retorik, men alla former av mänskligt konstruerade uttryck är 

relevanta för retoriken.83  

 

Retoriken är en omfattande lära. Nedan redogörs för några retoriska verktyg som är relevanta för 

studien av undersökningens material. Utgångspunkten för retoriken är de föreställningar som 

publiken uppfattar som sanna. Dessa kallas doxa och majoriteten av publiken anser de så självklara 

att de inte tänker på att ifrågasätta dem. Det kan ofta vara ett mål med retoriken att ändra dessa 

föreställningar, därför är doxan både en utgångspunkt och ett ändamål för avsändaren.84 Genom att 

studera vad som förefaller vara doxa i kommunikationen kan ledtrådar ges om för vilken publik 

kommunikationen är avsedd. 

 

För att få publiken att acceptera det man vill förmedla måste man få publikens förtroende (pistis).85 

Detta görs genom tre klassiska appellformer: Logos, ethos och pathos. Logos appellerar till mottagarens 

förnuft och rationella härledningsförmåga. Man argumenterar med saklig bevisföring utifrån fakta. 

Man strävar efter att förhålla sig objektivt och man använder neutrala ordval som framförs i ett 

behärskat maner. Ethos appellerar till mottagarens förtroende för avsändaren och dennes 

kompetens, omdöme eller moraliska karaktär. Ethos kan delas in i primär ethos och sekundär ethos. Det 

förstnämnda är trovärdighet som avsändaren byggt upp redan innan kommunikationen medan det 

andra är trovärdighet som byggs genom själva kommunikationen. Pathos appellerar till mottagarens 

känslor och sinnestillstånd. Det kan gälla både positiva känslor som glädje eller lust och negativa 

känslor som hat eller upprördhet. Denna appellform är väldigt situationsberoende.86 

 

Inom reklamanalys är det särskilt relevant med retorikens figurlära (elocutio). Dessa figurer, också 

kallade troper, utgörs av ord som hämtats ur andra sammanhang för att ersätta andra ord. Man kan 

                                                
83 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 215-217 
84 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 48 
85 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 77 
86 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 221 
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på så vis överföra meningen från ett sammanhang till ett annat. Tre centrala troper är metonymi, 

metafor och synekdoke. Metonymi är en trop som låter ett ord ersätta ett ord med närliggande innehåll. 

T.ex. kan “Hollywood” få stå för den “Den amerikanske filmindustrin”. En metafor är istället en 

trop där man jämför fenomen som är från olika områden men har liknande egenskaper. T.ex. om en 

person beskrivs som “ett stolpskott” eller “en skräcködla”. Synekdoke är en trop som låter en del stå 

för en större helhet eller tvärt om. En stereotypisk bild av en svensk kan få representera hela Sverige 

eller så kan begreppet “Sverige” få representera Sveriges fotbollslandslag i en turnering.87  

 

Utöver dessa ovan nämnda figurer finns det många andra. McQuarrie och Mick88 delar in de 

retoriska figurerna i fyra kategorier som rangordnas efter komplexitet. Till de mindre komplexa hör 

repetition och substitution Repetition är ting som upprepar sig; rim, återkommande nyckelord, m.m. 

Substitution är ting som ersätter närliggande ting; överdrifter, metonymier, retoriska frågor, m.m. 

Till de mer komplexa hör reversal och destabilization. Reversal är när man använder sig av tings 

spegelbilder; kontraster, binära par, antiteser, m.m. Destabilization är avancerade troper av slagen; 

ironi, vitsar, paradoxer m.m. 

 

De tre finns tre språkliga stilnivåer en framställning kan ligga på. Dessa är främst utformade för att 

analysera tal och det skrivna ordet men som med övriga verktyg redogjorda för går de att tillämpa på 

andra uttrycksformer. Den första kallas Genus humile och är den låga stilarten. Den är osmyckad och 

vardaglig i sitt uttryck. Den är lämplig för att ge tydlig information och att fullgöra plikten om docere 

vilket är att lära ut. Den använder inga iögonfallande troper eller avancerade retoriska figurer utan 

ägnar sig mest bevisföring och argumentation. Den andra stilen kallas Genus medium och är 

mellanstilen. Kommunikation som sker med mellanstilen är mer präglad av metaforer och andra 

troper men är fortfarande ganska återhållsam och innehåller ej mer bombastiska uttryck. Det är en 

vacker stil som lämpar sig för att fullgöra plikten delectare – att behaga mottagarna. Det råder delade 

meningar om mellanstilen är en egen stilnivå eller om den är en blandning av den låga stilen och den 

höga stilen. Den höga, som är den tredje och sista, stilen kallas Genus sublime.  Kommunikation som 

använder sig av den höga stilen präglas av kraftfulla, konstfulla och smyckade uttryck med många 

                                                
87 Østbye, Helge, s.84 
88 McQuarrie, E.F., Mick, D.G. /Figures of rhetoric in advertising language, - 1996- Journal of Consumer Research, Vol. 22 No.4, 
pp.424-428. 
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troper och stilfigurer. Man kan kalla det en ”svulstig” stil som sammankopplas med plikten movere – 

att röra mottagarna. 89 

 

En vanligt förekommande argumentationsform inom reklam är så kallad argumentum ad hominem. 

Detta kan beskrivas på tre olika sätt. 1. Är att det är ett osakligt argument som angriper en 

motståndares person eller situation istället för dess argument. 2. Är att det är ett bevis som appellerar 

till mottagarens fördomar utan att egentligen ha något logiskt sammanhang med det diskuterade. 3. 

Är att det är ett argument som bygger på motpartens premisser. Den som framför argumentet 

behöver inte nödvändigtvis hålla med om premisserna men kan använda sig av dessa för att vinna 

argumentet då motparten inte kan bestrida dessa.90 En vanlig form av ad hominem argument är så 

kallad guilt by association.  Detta är när åsikter eller egenskaper tillskrivs någon endast för att denne 

råkar dela ett sammanhang eller en annan egenskap med någon annan som har dessa åsikter eller 

egenskaper. Ett exempel kan vara att anklaga någon för att vara nazist då denne har en mustasch 

eftersom Hitler var nazist och hade mustasch. Den omvända versionen av detta kallas honour by 

association och går då istället ut på att hylla någon eller något genom ett logiskt felslut. I reklam är det 

vanligt att man försöker tillskriva varan eller tjänsten man saluför egenskaper som den egentligen 

inte har men som finns i miljön den presenteras i eller hos den som marknadsför den. 

 

3.2 Genomförande av studien 

Tillvägagångsättet av informationsinsamlingen bestod i att de fyra reklamfilmerna sågs fem gånger i 

dess helhet, utan avbrott. Därefter delades varje films visuella scener upp i olika segment med 

benämningarna “miljö” och “klipp”.91 Varje ny “miljö” som introducerades i filmen identifierades 

och tilldelades ett nummer; om en målarstudio utgjorde den första påträffade miljön i filmen 

tilldelades den således namnet “miljö 1”. Vad detta segment föreställde beskrevs så utförligt som 

möjligt. I och med att samma “miljö” kunde återkomma vid flera tillfällen i filmerna sågs detta som 

ett enkelt och lättförståeligt sätt att beskriva vad som visades i scenen utan att för den skull behöva 

beskriva miljön i dess helhet på nytt. Således kan samma miljö benämnas flera gånger i en reklamfilm 

som exempelvis “miljö 1”. Den andra delen av identifikationen i filmerna namngavs som “klipp”. 

                                                
89 Lindqvist Grinde, Janne, s. 298-300 
90 Grøn, Arne, Bengtsson, Jan (red.),Filosofilexikonet: [filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö], [Ny utg.], Forum, 
Stockholm, 1997, s. 36  
91 Se bilaga 1. 
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Vid varje kort sekvens där någon händelse inträffade antecknades detta som “klipp 1”, “klipp 2” 

etcetera. 

 

I två av de fyra filmerna, Transform Today och Absolut Denim, utgör den externa samarbetsaktören 

huvudpersonen och det förekommer en monolog med denna. All auditiv information 

transkriberades till text med samma uppdelning som scenerna. Detta för att få en tydlig uppfattning 

av vilka budskap filmerna innehade. Allt tal framförs på engelska i filmerna och har ej översatts. 

Anledningen till detta är att undvika eventuella språkförbistringar och syftningsfel. I filmerna 

förekommer även korta inslag av skriftlig information. Dessa redogörs som “på skärm” vilket 

efterföljs av den text som visas på skärmen i versaler. Det har varit viktigt att inkludera samtliga 

informationsbärare i filmerna; den visuella, den auditiva och den skriftliga informationen. Detta för 

att inte utesluta information som eventuellt skulle komma att ha relevans för undersökningens utfall 

och analysens slutsatser. 

 

I resultatdelen har inte alla miljöer och klipp ur reklamfilmerna presenterats utan endast de som 

anses ha relevans sett till undersökningens syfte. Beskrivning av reklamfilmerna i dess helhet 

återfinns i bilaga 1. 

 

I resultatdelen analyserades filmerna genom semiotisk samt retorisk analys. På så vis kunde det 

identifieras vilka värden filmerna förmedlar. Dessa jämfördes sedan med vilka värden olika 

målgrupper identifierar sig med enligt segmenteringsmodellen VALS och filmerna kunde kopplas 

ihop med olika målgrupper. Huvudresultatet kopplades sedan till relevanta teorier i den vidare 

analysen och betraktas i ljuset av kameleonthypotesen. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Alla som läser en text läser den utifrån sin egen referensram. Detta innebär att den som betraktar 

Absolut Vodkas kommunikation kanske drar helt andra slutsatser än de som skapade 

kommunikationen avsåg. Det kan också innebära att denna studie kommer till andra slutsatser än en 

studie gjord av någon annan hade kommit till.92 Vidare diskuteras författarnas påverkande roll i 

observerandet av det analyserade materialet. 

                                                
92Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), s. 153 
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Studien är utförd av författarna som är studenter i medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Uppsala universitet. Författarna tillhör generation Y93 och är uppvuxna i Sverige under 90- och 00-

talen. Författarna har ingen tidigare personlig relation till Absolut Vodkas historiska marknadsföring 

(eftersom alkoholreklam varit förbjuden i Sverige fram till år 200394). Utgångspunkten för studien är 

hur Absolut Vodkas marknadsföring ser ut idag. Vidare kan det konstateras att författarna inte lever 

på Absoluts Vodkas huvudmarknad även om Absoluts Vodkas produkter är vanligt förekommande 

även på den svenska marknaden. Både Absolut Vodkas kommunikation och den 

segmenteringsmodell denna kopplas till i analysen är anpassade efter marknaden i USA Detta kan 

medföra ett kulturellt glapp som kan innebära en risk att vissa kulturella koder missas eller feltolkas i 

analysen. Då USA och Sverige båda är västerländska länder som delar stora delar av sin kultur och 

Svensk multimedia till stor del är importerad från eller inspirerad av USA bedöms marknaderna vara 

kulturellt jämförbara och kännedomen om den amerikanska kulturen hos författarna bedöms vara 

omfattande. Därmed minskar risken för feltolkningar av ovan nämnda slag. 

 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är centrala vid bedömningen av metodkvaliteten i 

vetenskapliga undersökningar.95 Oavsett om studien innefattas av en kvantitativ eller kvalitativ 

metod används olika tillvägagångssätt gällande datainsamling och enkelt förklarat innebär dessa två 

begrepp olika typer av mätning på hur pass väl genomförd denna datainsamling varit samt hur 

trovärdig den kan anses vara. Validitet mäter att författarna till studien har undersökt det som 

ämnats undersökas medan reliabiliteten mäter noggrannhet och tillförlitlighet för datainsamlingen96 

 

I datainsamlingsmetoden har författarna behandlat allt material med samma standardiserade 

tillvägagångssätt. All insamling har utförts metodiskt och systematiskt och med ett relativt objektivt 

synsätt. Exempel på detta är att samtliga fyra kampanjfilmer ägnats lika mycket uppmärksamhet och 

                                                
93 Cooper, M. Generation X and Y: Who They Are and What They Want. Board Matters Newsletter 8 (3). Governance & 
Management Pty Ltd. 2008-11. http://www.governance.com.au/board-matters/fx-view-
article.cfm?loadref=2&article_id=EB2FC50B-8C97-4666-861D7BB0EEF306AF (Hämtad 2013-12-18) 
94 Iogt-nto. Alkoholreklam i Sverige. http://iogt.se/forpackad/alkoholreklam-i-sv/ (Hämtad 2013-12-18) 
95 Østbye, Helge, s.84 
96 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.),Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 
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författarna har lagt lika mycket vikt vid att analysera var och en av filmerna. Metoden som används 

är analys genom allmänt erkända semiotiska och retoriska verktyg och resultaten kopplade till en 

välkänd segmenteringsmodell. Angående utförandet hålls de resonemang som förs och tolkningar 

som görs transparenta för läsaren. Detta för att öka läsarens förståelse för hur tolkningen av 

materialet gått till och på detta vis stärka denna studies reliabilitet. Ett upprepat förfarande av en 

extern part bör ge liknande resultat så länge utföraren inte skiljer sig avsevärt till sin kulturella 

bakgrund. 

 

De filmer som valts hämtats från Absolut Vodkas officiella YouTube-kana och det framgår tydligt 

att de är Absolut Vodkas visuella kommunikation. Den valda segmenteringsmodellen VALS, som 

filmerna prövas mot, är en välanvänd och välkänd modell som utformats i syfte att identifiera 

målgrupper. Därför bedöms studien ha hög validitet. Det som undersöks är det som studien avser 

undersöka. 

 

3.4 Material 

Det empiriska material som använts är kampanjfilmer. Därtill har svaren från en intervju genomförd 

med Pernod Ricard används som bakgrundsmaterial för att understöda analysen. Intervjun 

genomfördes via e-post. Reklamfilmerna har valts ut med utgångspunkt ur kameleonthypotesen, där 

Absolut Vodka gjort filmerna i samarbete med externa kreatörer samt där man behållit 

originalprodukten - vodkan - och istället ändrat produktens sammanhang. Utifrån dessa kriterier har 

fyra kampanjfilmer valts ut: 

Absolut Transform Today - Yiqing Yin’s Story. Publicerad 2013-09-0997 

Absolut Denim - Web Loren. Publicerad 2013-03-0398 

Absolut Greyhound - Official Music Video. Publicerad 2012-03-1199 

Absolut Blank - TVC. Publicerad 2011-07-06100 

                                                
97Absolut Vodkas officiella YouTubekanal, Absolut Transform Today - Yiqing Yin’s Story. 
http://www.youtube.com/watch?v=HhasmoooScM&list=PL3JxkPtJFOzBZASIbfqiBw82_r-t3RJb6&index=8 
(Hämtad 2013-11-12) 
98Absolut Vodkas officiella YouTubekanal, Absolut Denim.  http://www.youtube.com/watch?v=H66xguZSWAQ 
(Hämtad 2013-11-24) 
99 Absolut Vodkas officiella YouTubekanal, Absolut Greyhound. http://www.youtube.com/watch?v=CmlRK8Da6GE 
(Hämtad 2013-11-12) 



 
 

 
 

34 

 

Medellängden på filmerna är 3,02 minuter. Samtliga filmer är hämtade ifrån Absolut Vodkas 

officiella Youtube-kanal och har publicerats inom tidsspannet av tre år.101 

 

  

                                                                                                                                                       
100 Absolut Vodkas officiella YouTubekanal, Absolut Blank- TVC. http://www.youtube.com/watch?v=QqC0dvN7U3U 
(Hämtad 2013-11-24) 
101 Absolut officiella YouTubekanal, Absolut. http://www.youtube.com/user/absolut (Hämtad 2013-11-27) 
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas informationsinsamlingen som gjorts från de reklamfilmer som bearbetats samt analys av 

dessa. Fokus i analysen läggs på de delar av filmerna som är centrala för undersökningen i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar. Resultat och analys presenteras i löpande text med utgångspunkt ur den semiotiska- och retoriska 

analysen för att sedan kopplas till segmenteringsmodellen VALS. Varje film presenteras under en egen rubrik. 

Skärmdumpar från reklamfilmerna fungerar som visuellt komplement till scenbeskrivningarna. Vidare förs en 

analyserande och kritisk diskussion kring undersökningens resultat i relation till de valda teorierna. 

 

4.1.  Absolut Transform Today - Yiqing Yin’s Story 

Denna film är en del av kampanjen Transform Today som är en serie om fyra filmer med fyra olika 

kreatörer där alla är specialiserade inom varsitt kreativt område. Yiqing Yin, i denna film, är Haute 

Couture-designer och handlingen består av att hon berättar sin historia som klädskapare och vad 

hon inspireras av samtidigt som skapandeprocessen, från idé till färdig produkt, visas i filmen. 

Filmen är 3 minuter och 50 sekunder lång. Filmtekniken är långsamma svepande kamerarörelse 

varvat med snabba avbrytande klipp. Fyra olika miljöer har identifierats i filmen. Stämningen i filmen 

är melankolisk och harmonisk. Ljussättningen är kall och grå/blå. Musiken är kontemporär och lugn 

med tunga basgångar och ljusa pianoklink. Fågelkvitter, porlande vatten och vindsus hörs emellanåt i 

bakgrunden. 

 

4.1.1. Filmen ur semiotiskt- och retoriskt perspektiv 

Filmens handling börjar i miljö1 vilket är utomhus med en översiktsbild av ett slott, som ser ut att 

vara i fransk stil, i bakgrunden, en text på skärmen redogör för kampanjens namn som lyder: 

“TRANSFORM TODAY”. Miljön utgörs av ett frodigt grönt trädgårdslandskap och mulet väder 

med grå himmel. I förgrunden förekommer en mörk staty föreställande en hjort. Hjorten skulle 

kunna konnotera en vidare betydelse då den ses som en symbol för välstånd, lång livslängd och 
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harmoni i Kina.102 Detta kan sammankopplas med huvudpersonen Yiqing Yin som har härkomst 

från Kina.  

 

Yiqing Yins röst utgör ljudspåret tillsammans med musiken. Hon berättar att det finns ett samband 

med att hon brukade hitta på sagor när hon var liten och hur hon skapar en kollektion. Redan här 

sätts en stämning av kreativitet. 

 

 
 

“When I was a little girl I liked to invent fairytales in my head. So when I create a collection I imagine a 

story and a person. Where she comes from. Why is she here?  

And where she is going.” 

 

Nästa scen utspelar sig i miljö 2, inuti slottet i en stor sal i vit sten med välpolerade marmorgolv, vita 

stenkolonner, stora fönster, vidöppna dörrar mot en balkong som väter ut mot den grönskande 

trädgården. Två mörka porträttstatyer på pelare ses symmetriskt placerade vid sidorna av rummet. 

Slottets exteriör och interiör kan tolkas som tydliga index på rikedom. 

 

En provdocka, klädd i tunt chiffongtyg i blåskiftande toner, står mitt i den stora salen. Tyget böljar 

av vinddraget från de vidöppna balkongdörrarna. Yiqing Yin bär en modern minimalistisk svart 

klänning med silverdetaljer. Hon står till en början på balkongen och blickar ut över trädgården. 

Sättet hon står på konnoterar makt. Dels står hon på ett ståtligt sätt vilket i sig är ett index på styrka 

och självsäkerhet men det finns det också en ikonisk liknelse: Precis som Mufasa, i Disneyfilmen 

“Lejonkungen”, sitter på lejonklippan och blickar ut över sitt kungarike, blickar Yiqinq Yin ut över 

landskapet som om det vore hennes. För att kunna göra denna koppling måste betraktaren såklart ha 

sett filmen lejonkungen. Denna kan dock ses som en relativt välkänd film i den kulturella kontexten. 

                                                
102 Venefica, A., Chinese symbol for longevity. whats-your-sign.com, http://www.whats-your-sign.com/chinese-symbol-for-
longevity.html (Hämtad 2013-12-18) 
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Det finns även andra scener i vår västerländska kultur som kan liknas vid denna och som har 

liknande innebörd. Till exempel när den nyvalda påven blickar ut över Vatikanen. 

 

En presentation av huvudpersonen Yiqing Yin i form av text visas på skärmen: 

 

“YIQING YIN, A SCULPTURAL COUTURIER, FOLDS INSTINCTIVELY TO CREATE LINES THAT 

ARE TRANSFORMING THE TRADITIONS OF HAUTE COUTURE”  

 

Denna text kan, retoriskt sett, ha två syften: Det första är att bygga sekundär ethos för Yiqing Yin 

som person genom att framhäva henne som Haute Couture designer. Att hon vistas och arbetar i 

den exklusiva miljön ger understöd till att hon är framgångsrik vilket också stärker hennes ethos. Det 

andra syftet är att knyta an till begreppet förvandling som är temat i kampanjen, Transform Today. 

 

Hon går sedan in i salen och börjar, med hjälp av knappnålar, drapera chiffongtyget på provdockan. 

Hennes rörelser är svepande. Hon är passionerad, fokuserad och noggrann i sitt uttryck. 

Chiffongtyget fladdrar i vinden och de böljande rörelserna i det blå tyget kan inneha en ikonisk 

funktion då det påminner om forsande vatten. 

 

Yiqing Yin berättar vidare om hur hon brukade flytta som ung och hur detta gjort att hon har 

kunnat börja om på nytt om och om igen. På detta sätt kopplas filmen tydligare till temat 

“Transform Today”. 

 

“You can reinvent yourself. You are free from your past and you are free to recreate your future.” 

 

En Absolut Vodka-flaska står på en silverbricka tillsammans med två snapsglas på fot och skymtas 

ett par gånger i korta sekvenser. Detta kan ses som en uppenbar produktplacering och en typisk ad 

hominem-argumentation av typen “honour by association”. 
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Nästa scen, Miljö 3, utspelas i en lummig lövskog med höga trädkronor. Himlen är grå och 

färgsättningen dyster i gråblå toner. Yiqing Yin bär en svart klänning med mycket, grovt, tyg. Hon 

står stilla och blundar och börjar sedan gå långsamt framåt. Hon är harmonisk, nästan meditativ. 

Samtidigt hörs hennes röst berätta om den kreativa processen, hur hon låter tyget falla fritt som det 

vill när hon skapar sina kläder. Hon anser sig inte vara en designer utan mer en person som låter 

naturen fångas i formerna hon skapar. Korta klipp på närbilder av mossa, löv och porlande vatten 

visas. Det som på denotativ nivå endast ser ut att vara bilder av grön natur och porlande vatten 

skulle på en konnotativ nivå kunna vara en metafor för lugn och frihet. Det porlande vattnet och 

löven som blåser i vinden har här en synekdokeisk funktion där de representerar hela den evigt 

föränderliga naturen.  

 

“I’m very much inspired by the ever changing elements of nature, the waterflows, the movements, 

 the sky, the light.”   

 

Yiqing Yin använder sig av en hög stilnivå i sitt språk. Hon använder många retoriska figurer i sina 

uttryck och verkar försöka väcka pathos hos åskådaren. Hon gör liknelser mellan provdockan och 

ett vitt papper vilket i sin tur är en metafor för något som ska utsättas för en kreativ process, hon 

pratar om tyget som om det vore ett levande ting med metaforer såsom; möte, konfrontation, strid 

och manipulation, hon liknar processen vid vatten som rinner i ett fysiskt landskap. 

 

“My white page is the empty Mannequin. The only clue I have to start is the encounter with the fabric. 

Some of them I just let fall on the body like water dictating its course in the physical landscape. 

Sometimes it’s so harsh that it hurts to manipulate it and it’s a battle. That confrontation always creates 

something interesting.” 

 

Filmen återvänder sedan till slottet i miljö 2 och Yiqing Yins kreativa process. Ytterligare några 

objekt föreställande olika föremål hon inspireras av visas i filmen; en rostig spik, en skiss av en 
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blomma, en skiss av en klänning på ett vitt papper samt en svart fjäder. Dessa klipp dyker upp 

hastigt i korta sekvenser och skapar kontrast mot harmonin i filmen. Speciellt den rostiga spiken 

kontrasterar mot de, i övrigt, väldigt välpolerade miljöerna i filmen. Detta tillför en dynamik och 

spänning till filmen som annars inte hade funnits där. Spiken visas samtidigt som Yin uttalar ordet 

“harsh” detta förstärker effekten. En spik är ett hårt och vasst objekt redan från början. Att spiken 

är rostig gör att den framstår som raspig och ännu hårdare i sitt uttryck. Denna bildar en 

återföringsfigur (reversal) i form av en antites vilket skulle kunna representera spelet mellan motgång 

och framgång i arbetet.  

 

Filmen avslutas med Yiqing Yin står stadigt i en av slottets hallar med blicken fäst i kameran. Hon 

bär en svart långklänning i chiffong som böljar i vinden. Hon pratar om förändring igen och 

nyckelordet “transform” nämns flera gånger vilket skapar en repetitionsfigur som bekräftar att 

förändring är filmens tema. Andra repetitionsfigurer i filmen är de återkommande naturklippen som 

också representerar förändring. Särskilt klippen som först föreställer gröna blad och sedan vissna 

blad bildar en återföringsfigur som också påminner oss om förändring. 

 

“I never try to go with the flow. That’s boring. That’s something I don’t know how to do well […] when 

you take that step to meet the unknown, to connect, you have to believe in yourself and always challenge 

conventions. Never get comfortable. That’s the real magic in transformation.” 

 

Stilmässigt är filmen vacker och bombastisk om än samtidigt stilren och städad: Miljöerna är 

överdådiga, citaten är pretentiösa och rörelserna svepande och graciösa. Den förmedlar inte så 

mycket dramatik utan är egentligen ganska innehållslös. Filmen anspelar nästan ingenting på logos 

utan främst pathos. Den försöker bygga viss sekundär ethos. Syftet verkar vara att underhålla och att 

skapa känslor. Detta placerar den på stilnivå som är någonstans mellan genus medium och genus 

sublime. 
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4.1.2 Filmens målgrupper 

Filmen har ett tydligt genomgående tema av kreativitet. De personlighetstyper som till hög grad kan 

identifiera sig med dessa företeelser är achievers men även strivers. Båda dessa typer är målmedvetna 

och produktiva. Personlighetstyperna innovators makers och experiencers är också kreativa men då i 

ett självförverkligande syfte, att uttrycka sig själva för sin egen skull snarare än för att nå framgång. 

Yiqing Yin tycks vara målmedveten, produktiv och framgångsrik vilket gör att hon kan ses som en 

achiever. Hon påstår förvisso i filmen att hon inte vet var hon är på väg och att hon bara går sin 

egen väg, lite som naturen, vilket kan uppfattas som någon utan målinriktning. Dock får filmens 

välputsade finish henne att framstå som en individ med höga ambitioner och väl uttänkt 

karriärsbana vilket gör att hon trots detta påstående skulle kunna uppfattas som en achiever. På ett 

sätt porträtteras hon nästan som en drottning eller som en väldigt mäktig person vilket också skulle 

kunna göra henne till en innovator. Hon känns också sofistikerad, innovativ, initiativtagande och 

självständig i sitt uttryck. Alla dessa egenskaper förknippas med innovators. Denna bild kan också 

förklara den tidigare nämnda konflikten mellan prestation och det individuella uttrycket. Då 

individer ofta identifierar sig med likasinnade eller någon de strävar efter att vara är det troligt att 

både innovators och achievers kan identifiera sig med Yiqing Yin.  

 

Eftersom att strivers också drivs av achievement (prestation) och dessutom strävar uppåt per 

definition är det alltså mycket troligt att även strivers kan identifiera sig med filmen. Strivers kan ses 

som materialister som värdesätter materiell rikedom, vilket enligt dem, definierar framgång. Trots att 

Absolut Vodka är en produkt i mellansegmentet prismässigt försöker man här placera sig i ett 

sammanhang tillsammans med symboler för extrem lyx och välstånd. Genom att göra detta 

profilerar man sig tydligare som en premiumprodukt och försöker flytta fram sina positioner på en 

marknad av opinionsbildare eller innovators. Detta är även något som alltså skulle kunna göra att 

personlighetstypen strivers tilltalas av reklamfilmen. Då strivers tilltalas av vackra produkter och 

sådant som ser ut att vara lyxigare än vad det egentligen är förstärker även detta resonemang om att 

filmen skulle tilltala dessa då den är snyggt producerad och produkten stilfullt presenterad. 

 

Samma argument ger motiv för att personlighetstypen makers inte borde tilltalas av denna 

reklamfilm trots dess skapande inslag just för att denna grupp föredrar prisvärda basprodukter 

framför lyx. 
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Experiencers, som tidigare nämnts, motiveras däremot främst av personliga uttryck, spenderar 

pengar på mode och värdesätter att se bra ut och att ha coola produkter. Detta gör dem mer 

mottagliga för reklamfilmen då den är snyggt gjord och centrerar kring personliga uttryck. De söker 

också spänning och nya udda produkter vilket de kontrasterande inslagen i filmen med spiken och 

det dramatiska mötet mellan naturligt levande och det hårda onaturligt konstruerade skulle kunna 

appellera till. 

 

Yiqing Yin säger uttryckligen att hon inte vill följa strömmen. Precis som strivers är experiencers 

också impulsiva konsumenter vilket tyder på att de är mer känslomässiga än rationella. Då filmen 

anspelar mycket på pathos borde även det bidra till att göra den tilltalande för dessa grupper. 

 

4.2 Absolut Denim - Web Loren 

Detta är en kampanjfilm för Absolut Vodkas lansering av kampanjen “Absolut Denim” som görs i 

samarbete med jeanstillverkaren och designern Loren Cronk. Den upplaga av originalprodukten som 

presenteras är flaskan med Absolut Vodka iklädd ett fodral tillverkat av denimtyg. Filmen handlar 

om huvudpersonen, Loren Cronk, som driver en liten jeansfabrik i Brooklyn. Han berättar sin 

historia som jeanstillverkare och hur arbetet i den lilla fabriken går till. Filmen är 4 minuter och 8 

sekunder. Filmtekniken är av dokumentärfilmskaraktär. Klippen växlar mellan stadsmiljö, arbetet i 

fabriken och huvudpersonen som filmas i en intervjusituation. Fem olika miljöer har identifierats. 

Stämningen är avslappnad, (en anledning kan vara att huvudpersonen inte tycks vara styrd av något 

manus). Färgskalan växlar mellan färg och svartvit. I bakgrunden spelas indiemusik med mycket bas. 

 

4.2.1. Filmen ur semiotiskt- och retoriskt perspektiv 

Den första scenen utspelas i Brooklyns stadsmiljö där grafittimålade bostadshöghus i ruffiga kvarter 

filmas. Vädret är mulet och himlen grå. Det mesta som visas i bild känns slitet, dåligt omskött och 

delvis förfallet. Detta kan ses som ett index vilket indikerar på att filmen inte handlar om välbärgade 

miljöer och människor. Gatuscenerna konnoterar hårdhet, och ger en opretentiös känsla. I scenen 

därpå visas miljö 1 som är huvudpersonens, Loren Cronk, lilla jeansfabrik. Det är ett gammalt men 

relativt välskött vitt kubiskt enplanshus i sten med välvda höga fönster. Bredvid entrédörren står en 
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stor kruka med en formklippt buske planterad. På vardera sidan om huset ligger det nedgångna 

höghus. Det lyser inuti fabrikshuset vilket inger en trevnadskänsla. Att huset är välskött, i  

förhållande till den i övrigt dåligt skötta omgivningen, kan ses som ett index på att innehavaren av 

fabriken är en ordentlig, skötsam och ordningsam individ. 

 

Nästa scen utspelas i miljö 2, inuti fabriken där huvudpersonen ses stå böjd över en arbetsbänk och 

arbeta med denimtyg. Han ritar och klipper engagerat i tyget. Många jeans hänger i bakgrunden. Den 

trånga lokalen är inredd i vintagestil med begagnade möbler vilket återigen indikerar på att vi inte är i 

en välbärgad miljö. Cronk är klädd i mörka jeans, en grå T-shirt med text och en skinnväst i 

bikermodell. Han har halvlångt, rufsigt hår och ser lite ovårdad ut. Hans stil är vad man skulle kunna 

beskriva som grunge. Cronks klädstil konnoterar rockmusik, arbetarklass och gatukultur. Ljudspåret 

i denna scen utgörs av huvudpersonens röst som berättar om hans första kontakt med denimtyg. 

Både lokalens inredning och huvudpersonens stil kan vara index på att de jeans som tillverkas har ett 

utförande som matchar med dessa, vintage, unikt, personligt och med mycket attityd. 

 

“You know, my fist real memory of denim and messing with denim was in junior high. Grew up in the 

eighties so I used to peg my jeans to make them very narrow at the leg.” 

 

Loren Cronk använder ett språk som har en låg stilnivå (genus humile). Syftet är att informera och 

han är sparsam med utsvävningar och utsmyckningar av språket. Han är effektiv i sitt tal och 

utesluter ofta personliga pronomen. 

 

Efterföljande scener låter åskådaren bekanta sig med fabrikens lokaler. Svepande bilder visar 

färdigsydda mörka jeans som hänger i rader inuti fabriken och väntar på att bli sålda. Det zoomas in 

på en skylt som sitter över en gammal mässingsstång med flera par jeans hängandes där texten 
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“HAND MADE jeans” står. Texten är handskriven vilket förstärker det personliga och unika  

intrycket av produkten och även att de produkter som Cronk och hans personal producerar är 

tillverkade i hög kvalitet då begreppet “Hand Made” konnoterar detta inom rådande doxa. 

 

 

Flera människor står/sitter vid symaskiner och syr jeans. Stämningen mellan Cronk och dessa 

arbetare verkar vara trevlig och på kompisnivå då han småpratar lite med dem under 

filminspelningens gång. Känslan förmedlar en viss trygghet och hemtrevnadskänsla. Miljön känns 

snarare som någon privatpersons hem än en fabrik där tillverkning av jeans pågår med avlönade 

anställda vilket bidrar till att ge filmen en genuin karaktär. 

 

Cronk visar upp ett par använda jeans för kameran. Han berättar att fabriken även sysslar med 

reparation och renovering av gamla använda jeans. Han stryker lätt med handen över de hål och 

nötta partier som behöver lagas på byxorna och säger att han kan spendera runt tio till tolv timmar 

på att göra iordning ett par gamla jeans. I den sista meningen i det citat som följer pekar Cronk på 

fickornas sömmar. Han menar att man kan se detaljer och variationer som gör hans jeans unika. 

 

“Torch, trait holes, repatch it. I would handsand and wrinkle. You know I would spend ten to twelve 

hours on a pair of jeans. [...] Every jean of our have this slight kind of variations which in the end,  I feel, 

makes it unique.” 

 

Detta indikerar på att han ägnar sina produkter mycket omsorg både under tillverkningen och efter 

försäljningen vilket kan ses som ett index på att han är en omsorgsfull person. Att prata så 

passionerat om jeansen kan också vara ett sätt att använda sig av pathos i kommunikationen ut till 

mottagaren. Detta skulle kunna väcka liknande känslor hos mottagaren som kan relatera till hur 

denne kände inför sina favoritjeans som lagades med lappar tills det inte längre kunde hålla ihop. 
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Den dominerande appellformen är däremot logos då vi får saklig information om hur det ser ut och 

går till när Cronk tillverkar ett par jeans. 

 

Att behandla jeansen presenteras som något “långlivat”, värt att renovera kan beteckna återvinning. I 

detta fall ses jeansen som en typ av högkvalitativ och hållbar produkt vilka kan repareras om de går 

sönder. Istället för att köpa massproducerade fabrikstillverkade produkter med kort hållbarhet 

förespråkas återvinning vilket går i linje med vintage-stilen som alla i videon har och inredningen i 

fabriken. De rådande myterna i dagens konsumtionssamhälle utmanas av ett mer “hållbart” 

förhållningssätt. 

 

Filmen växlar från färg till svartvit och känslan blir genast mer rå och kall. En text: “DENIM 

REBELS” visas på skärmen i samband med att Cronk och två andra män filmas. Detta skulle kunna 

anspela på att dessa ses som att de går mot strömmen på något sätt. De står utanför fabriken, lutade 

mot husfasaden, en liten bit ifrån varandra. Deras poser är avslappnade men stadiga och förmedlar 

en självsäker attityd. Alla tre har på sig kläder som stämmer in på grunge-stilen och skulle kunna vara 

second hand. Huvudpersonen har en mockajacka med foder i fårskinn samt en keps av 

baskermodell. Tester av det rufsiga håret sticker ut under kepsen. I ljudspåret berättar han om hur 

jeans till en början användes som arbetskläder under femtiotalet vilket förstärker konnotationen av 

att produkten som säljs inte hör till överklassen. När han pratar om femtiotalet refererar han till det 

som James Dean-eran. James Dean är här en synekdoke för ett koncept som innefattar saker som 

rockmusik, brylkräm, rökning, jukeboxar och glammiga sportbilar. 

 

Cronk pratar också om hur han inte hade några idoler under sin uppväxt att inspireras av utan att 

han och hans kompisar - skateboardåkarna - istället experimenterade med olika stilar. Vid ett tillfälle 

var ena halvan av hans huvud rakat medan håret var långt på den andra. En sådan frisyr skulle kunna 

vara en symbol för upproriskhet och alternativ kulturell grupptillhörighet. 

 

Huvudpersonen filmas när går ut från fabriken och emot kameran, samtidigt som han i ljudspåret 

berättar att han inte känner sig som en designer som skapar mode utan mer som en industriell 

designer. På skärmen visas texten: “DENIM INDUSTRIAL DESIGNER” 
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“I don’t feel like I’m a fashion designer. I feel like I’m more of an industrial designer. I mean maybe 

that’s my own insecurities but I really don’t hold myself high as a fashion designer.” 

 

Han uttrycker sig ödmjukt då han verkar värdera en “fashion designer” högre, stilmässigt, än hans 

egen yrkesroll. Användandet av begreppet “industrial designer” betecknar något som är praktiskt i 

första hand snarare än konstnärligt. 

 

Cronk går sedan längst gatan i de ruffiga kvarteren och stannar till vid en kiosk för att köpa något att 

äta. I ljudspåret berättar han om hur han började designa jeans.  

 

“How I got here was: I was a pretty big snowboarder back in the early eighties. Really couldn’t afford to 

buy, you know, a really nice pair of outerwear pants. So I went to the fabric store, made my first pair of 

snowboard pants. I didn’t at all know what I was doing but it was a quick way to learn.” 

 

Ovanstående citat innehåller mycket information. Dels så stärker det Cronks sekundära ethos genom 

att berätta att han var framgångsrik snowboardåkare och att han klarade av att göra snowboardbyxor 

utan förkunskaper. Dels kopplar nämnandet av snowboardåkandet tillsammans med det tidigare 

uttalandet om skateboardåkandet ihop filmen med actionsportvärlden som inte syns någon 

annanstans i filmen. Slutligen så förstärker den det redan tidigare etablerade underklassperspektivet 

genom att berätta att han inte hade råd att köpa snowboardbyxor. 

 

I nästa scen är Cronk tillbaka i miljö 2, han visar hur tillverkningen av denimfodralet går till och vad 

som var utmaningarna med att få det att passa vodkaflaskans karaktäristiska form så bra som möjligt. 

Samtidigt som han syr fodralet visas texten: “THE DENIM IS IN THE DETAILS” på skärmen. I bild 

visas sedan originalflaskorna som försiktigt träs i fodralen av Cronks vana handlag och samtidigt ses 
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texten: “THE ABSOLUT DENIM SKIN”. Orden “PERFECTION, SIMPLE, CLEAN, BASIC” dyker 

upppå skärmen vilket både kan symbolisera fodralets design men också anspela på själva vodkan 

som produkt och dess egenskaper. Dessa ord skulle kunna vara betecknande för både jeansfodralets 

utseende och för själva vodkan som dryck, att mottagaren alltså ska uppfatta Absolut Denim som  

produkt som väldigt “enkel” och “ren”. Detta är en typisk logos argumentation. 

Filmen avslutas med miljö 1, där flaskan, dels i sitt originalutförande, dels iklädd denimfodralet visas 

i förgrunden och fabriksbyggnadens fasad syns i bakgrunden. Absolut Vodkas produkt förekommer 

inte i filmen förr än i det sista segmentet då fodralet tillverkas. Trots detta är det tydligt att hela 

filmen är en ad hominem-argumentation som försöker sammankoppla Absolut Vodka med Cronks 

gedigna hantverk och allt han representerar. 

 

 

4.2.2 Filmens målgrupper 

Filmen handlar om en ung kreativ person med ett förflutet inom actionsporter som tillverkar 

egendesignade jeans. Han har en rockig och rebellisk stil och förefaller ha experimenterat med 

många stilar under sin uppväxt. Detta borde tilltala experiencers då dessa motiveras av personliga 

uttryck, är unga, atletiska, spännings- och variationssökande samt intresserade av nya, udda, coola 

produkter som ger unika uttryck. 

 

Filmens huvudperson är också skicklig på att arbeta med händerna, småföretagare, praktisk och från 

en bakgrund där han inte hade så mycket resurser. Jeanstillverkningen är ett gediget hantverk, som 

Cronk beskriver det ägnar han tio till 12 timmar på ett par jeans. Även i beskrivningen av hur “the 
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denim sleeve” tillverkas ägnas mycket uppmärksamhet åt det gedigna hantverket och han beskriver 

hur valet av tråd påverkar resultatet och hur tajt passformen måste vara. 

 

“The challenge about designing the denim sleeve for the Absolut bottle is the dealing with the really 

perfect shape. If you’re off by a sixteenth of an inch it’s gonna show. It wont fit properly. You’re gonna 

see that. The sleeve has to be perfect.” 

 

Dessa egenskaper gör att även makers skulle kunna identifiera sig med huvudpersonen, Cronk, då 

dessa är praktiska, skapande, ständigt arbetandes på nya projekt, duktiga och noggranna med allt de 

tar sig för vilket till stor del stämmer in på Cronks sätt att arbeta. Makers värdesätter även 

funktionella produkter framför lyx vilket stämmer in på Cronks beskrivning av just de jeans han 

tillverkar. Att huvudpersonens fabrik inte tillhör något stort företag tilltalar också denna 

personlighetstyp då de beskrivs som skeptiska mot stora företag och institutioner. Makers 

representerar lite av ett underifrån perspektiv. De har inte så mycket resurser och är praktiska 

människor. Detta gör att de passar väl in på det arbetarklassperspektiv som genomsyrar filmen med 

de ruffiga miljöerna, gatukulturen, kopplingarna till jeansen som arbetskläder och anspelningarna på 

50-tal och James Dean-eran. 

 

Att betraktaren får en inblick i den sociala hemtrevliga stämningen i affären är något som skulle 

kunna tilltala gruppen believers som värderar sociala gemenskaper och trygghet. Dessa är lojala 

kunder som gärna gynnar välkända amerikanska produkter. Absolut Vodka är förvisso i grunden en 

svensk produkt men genom denna reklamfilm förenas den med Cronks produkt och amerikaniseras 

på så vis också ses. Filmen känns väldigt amerikanskt med New York-miljöerna och kopplingen till 

de amerikanska ikonerna som James Dean samt till skateboard- och gatukulturen. Believers skulle 

alltså med hänsyn till dessa segment delvis kunna tilltalas av filmen. 

 

Cronks person och strukturerade arbetssätt i kombination med filmens låga informerande stilnivå 

med mycket logos-argumentation skulle kunna tilltala thinkers som värdesätter ordning och kunskap 

och ständigt är på jakt efter ny information. En annan aspekt i denna film är den som belyser 

hållbarhet och återvinning. Detta tema skulle därför kunna rikta sig till miljömedvetna människor 

och sådana som värdesätter kvalitet i sina produkter snarare än kvantitet. Även detta kan passa in på 

thinkers då de värdesätter ordning, ansvar och hållbarhet. 
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4.3 Absolut Greyhound - official music video 

Denna film är ett samarbete mellan Absolut Vodka och Swedish House Mafia som är en av världens 

mest framgångsrika producenter av elektronisk dansmusik103. Filmen är den officiella musikvideon 

till låten “Greyhound”. Filmen handlar om ett lopp med robothundar av rasen greyhound där de tre 

gruppmedlemmarna från Swedish House Mafia agerar i symbios med hundarna. Den är 3 minuter 

och 38 sekunder lång. Endast två miljöer har identifierats i filmen. Den ger ett intryck av att vara 

väldigt påkostad och genomarbetad med avancerade datoranimeringar och många genomtänkta 

detaljer. Den är snyggt filmad med skarp skärpa och många klippningar. Estetiken är futuristisk men 

med retroinslag. Miljön är ljus med starka färgkontraster. Inget tal förekommer i filmen utan 

ljudspåret upptas istället av låten “Greyhound” samt av vissa ljudeffekter till utvalda händelser i 

filmen. 

4.3.1. Filmen ur semiotiskt- och retoriskt perspektiv 

Inledningsscenen är även identifierad som miljö 1 och den omgivning som de flesta av filmens 

scener utspelas i. Det är ett torrt och kargt ökenliknande landskap utan växtlighet där marken är 

krackelerad. Det skulle kunna föreställa en torkad sjöbotten. Solen är stark och himlen är blå. I 

bakgrunden skymtas silhuetten av en stor mäktig bergskedja. Det är en tämligen surrealistisk miljö 

för människor att vistas i. Inom västerländsk kultur ser vi främst människor vistas i den här typen av 

miljöer i dystopiska framtidsfilmer där världen härjats av kärnvapenkrig; exempelvis “Mad Max”-

filmerna och “Book of Eli”. Känslan av dessa filmer är någonting som miljön skulle kunna 

konnotera till. Ett annat sammanhang den här typen av miljö vanligen ses är i världsrekordförsök i 

hastighet med landfordon som bilar och motorcyklar. 

 

Klipp 1 visar en äldre man i närbild med vitt hår iklädd läderställ och svetsarglasögon. Han sätter ner 

en stav, med någon form av elektronisk utrustning tillkopplad, i marken. Ingen musik hörs i 

bakgrunden. På skärmen visas texten:  

 

“ABSOLUT GREYHOUND” 

 

                                                
103  Khal, Skrillex, Baauer, and Swedish House Mafia among Finalists for 2013 Billboard Music Awards, 2013. 
http://doandroidsdance.com/news/skrillex-baauer-and-swedish-house-mafia-among-finalists-for-2013-billboard-music-awards/ (Hämtad: 
2013-12-16) 
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I nästa scen introduceras miljö 2 som utgörs av en mörk lokal i industriell stil med betongväggar och 

högt i tak. I mitten av lokalen går tre män (medlemmarna i gruppen Swedish House Mafia), iförda 

svarta dräkter, mot kameran. Sättet de går på, med stabila steg, indikerar självsäkerhet och det slår 

gnistor om skorna då de träffar marken. Ovanför var och en strålar en ljusstråle från taket ned och 

träffar respektive man. En stråle i varje färg; rött, blått respektive gult. Gnistorna om deras fötter går 

i samma färger. Ljusstrålarna visar sig vara någon form av lysande abstrakt utrustning med slangar 

och hörselkåpor som automatiskt kopplas på männens huvuden. Texten på skärmen lyder: 

 

“A DRINK WITH NEW MUSIC BY SWEDISH HOUSE MAFIA” 

 

Denna teknik är något som uppenbarligen inte har utvecklats under rådande tekniska förutsättningar 

utan tycks konnotera en känsla av framtid eller en cybervärld. Liknelser skulle kunna göras till 

“Tron”-filmerna som också utspelar sig i mörka miljöer med neonbelysning och futuristisk teknik. 

Nästa scen utspelas tillbaka i miljö 1 musiken har börjat spelas i form av en lågmäld basgång som 

sätter spänning i filmens ton. Två silverfärgade veteranbilar susar fram över landskapet. En hotrod 

och en limousine av amerikansk modell med röda flaggor i framkant. En man iförd svarta kläder 

med en rosarandig väst, rosa fluga, vita handskar och vita damasker står i landskapet och verkar 

vänta på bilarna. Han bär en silverfärgad maskeradmask. Bredvid svävar en bricka med en flaska 

Absolut Vodka i originalutförande och två glas fyllda med någon form av drink. Några personer 

kliver ut veteranbilarna. En kvinna futuristiskt klädd; iförd en hjälm av spegelprismor och en lång 

paljettklänning i silver samt en man iförd en svart/vit-rutig kostym med en rock över axlarna, 

skinnhandskar, solglasögon och basker. Sedan anländer ytterligare två veteranbilar till platsen. En 

amerikansk muskelbil och en safarijeep av något slag. Båda bilarna är blå och jeepen har blå flaggor 

på taket. 
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Detta följs av ett kort klipp där ytterligare tre människor uppmärksammas, de står bredvid 

silverbilarna tillsammans med de tidigare två anlända. Dessa tre utgörs av två män i svarta kostymer 

och maskeradmasker samt en kvinna i en extravagant svart klänning och en vit hatt med fjädrar. 

 

Alla dessa udda klädesplagg är starka tecken som var och en för sig har egna vitt skilda betecknade 

betydelser. Dessa är dock ofta långsökta och förefaller ha mycket svagt samband med resten av 

filmen. Det är istället när dessa tecken betraktas som en helhet i dess kontext som de bildar ett 

intressant syntagm. Den udda kombinationen av klassiskt eleganta plagg från olika tider, futuristiska 

inslag, metalliska toner, klara färger, annorlunda smink och maskeradmasker skapar en helhet 

tillsammans med veteranbilarna och den moderna tekniken. Stilen kan beskrivas som eklektisk eller 

steampunk och förekommer i en del kontemporära kulturyttringar. Liknande stilspråk används av 

bland andra artisten “Lady Gaga” och förekommer även i filmen “Hunger Games” från samma år 

som musikvideon. Detta vittnar om att det är ett trendigt stilspråk som ligger rätt i tiden. 

 

Mannen med den rosa västen går mot de nyanlända bärandes på brickan med drinkarna och verkar 

agera som någon form av butler till de nyanlända gästerna. 

 

När passagerarna från de blå bilarna kliver ur kan antalet identifieras till fyra personer. Till dessa hör 

en kvinna i silverkorsett, tighta byxor, en dramatiskt fladdrande slöja i tunt tyg, silversmycken och 

isblått läppstift samt en svart liten fjäderhatt på huvudet, en kvinna med en klänning av svarta glest 

sittande stålband och sotade ögon samt två svartklädda män i kostym. Personerna från silverbilarna 

beskådar ankomsten samtidigt som de serverar sig själva drinkar och ler. Absolut Vodkas flaska ses i 

närbild. 
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Efter detta anländer en sista veteranbil till platsen. Det är en guldfärgad cabriolet med en gul flagga i 

framkant. Alla de olika bilarna har kommit från olika håll och parkerat mitt emot varandra. Varje 

sällskap håller sig till sin plats och beblandar sig inte med de övriga grupperna. Varje sällskap har 

sina egna färger, rött, blått och gult som går igen i deras flaggor och kläder vilka också var färgerna 

på de tre männens ljusstrålar i början av filmen. Flaggor och färgkodning kan ses som typiska 

symboler för laguppdelning. Detta ger intrycket att de olika sällskapen tillhör olika lag. 

 

 

I klipp 14 kliver fyra personer ut ur den guldfärgade bilen. En kvinna med en prålig glittrande 

guldklänning, guldbolero och en hjälm som påminner om en romarhjälm med en stor blond plym, 

en man med en svart jacka i guldmönster, pälsmössa och skidglasögon, en man i guldkläder, 

maskeradmask och svart/guldfärgad bobbyhjälm samt en kvinna i en guldfärgad klänning med 

överdimensionerade ärmpuffar samt svart maskeradmask. Att klädseln är så pass blandad stilmässigt 

indikerar på att vi befinner oss i en miljö där det är svårt att få tag på nyproducerade produkter och 

att man får hålla till godo med vad man kan hitta. Precis som i filmerna “Mad Max” och “Book of 

Eli” som det tidigare refererats till skulle detta kunna vara ett tecken på att någon form av katastrof 

har slagit ut stora delar av den tidigare civilisationen Att människorna i musikvideon tycks vältra sig i 

ett överflöd av dessa produkter, att de har högfärdig hållning och att de har tid och möjlighet att roa 

sig med drinkar ute i det karga landskapet indikerar på att de tillhör någon form av överklass. 

Färgerna, guld och silver, fordonen limousine och cabriolet, förekomsten av tjänstefolk skulle också 

kunna ses som symboler som kopplas ihop med överklass vilket också bekräftar att personerna i 

musikvideon tillhör överklassen. 

 

I nästa scen visas miljö 2. Ljusstrålarna förvandlar sig till någon form av kommandocentraler som 

omsluter de tre männen. Samtidigt visas en närbild av någon slags futuristisk robot. Bilden växlar 

mellan de tre männen och den futuristiska maskinen som visar sig vara tre stycken robothundar vilka 

verkar aktiveras av de tre männens rörelser. Det framkommer av att hundarna har samma färger 

som männens kommandocentraler. Det är klippt och filmat på ett sådant sätt att man ser att männen 

i kommandocentralerna gör liknande rörelser som hundarna av respektive färg. Detta indikerar på 

att hundarna styrs av männen i kommandocentralerna. Hundarna verkar ställa upp sig på rad och 

“ladda upp” för något som ska komma visa sig vara ett lopp. 
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Det ansluter fler grupper av människor till de ursprungliga lagen. De är klädda i respektive lags 

färger och bär även kläder av liknande slag. Futuristiskt blandat med gammalt. 

 

En kvinna klädd i silver med puffärmar och vit hög hatt släpper ner en svävande ballong målad med 

ögon, gnagartänder och morrhår. Detta sammantaget ger ballongen ett ikoniskt utseende av en kanin 

vilket kan ses som en metafor för den kanindocka som används som lockbete vid verkliga 

greyhoundkapplöpningar. En man står uppe på en högt svävande plattform. Hundarna står och 

väntar bakom en schackrutig linje. Schackrutorna är symboler för att det är en start- eller mållinje. 

Mannen på plattformen ger en startsignal och loppet har börjat. Den kaninmålade ballongen åker 

iväg efterföljt av att hundarna börjar jaga den. Det är först nu som musiken kommer igång med full 

styrka. 

 

De tre männen vid kommandocentralerna i miljö 2 gestikulerar häftigt och hundarna springer för 

fullt. De dundrar fram och deras metalliska kroppar påminner om motorfordon som färdas snabbt 

över det öppna vidderna vilket tidigare refererats till. Mannen i den gula kommandocentralen kastar 

någon form av objekt på mannen i den blå kommandocentralen vilket leder till att den blå 

hundenfaller och tumlar runt våldsamt i miljö 1. 

 

Publiken i det blå laget blir chockerade av händelsen medan de övriga lagen visar glädje. Den blå 

robothunden och mannen i kommandocentralen återhämtar sig och publiken i det blå laget ser 

lättade ut. 
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Stämningen trappas upp i loppet, liksom musiken. Vodkaflaskan skymtar förbi i en snabb sekvens. 

Alla tre hundarna passerar mållinjen, detta samtidigt som ett klipp visas inzoomat på en hand som 

krossar en halv grapefrukt. Publiken hoppar och hurrar för att sedan se fundersamma ut, de tycks 

undra vilken hund som passerade mållinjen först. Målfotot, som tagits av en polaroidkamera, skrivs 

ut och blåser iväg. Att ingen fick veta vilken hund som vann bidrar till dramatiken och spänningen i 

filmen. 

 

Filmen avslutas med en närbild på den tidigare visade brickan med Absolut Vodka-flaskan, en drink 

och några skivor av en grapefrukt. Att sekvenser av flaskan förekommer som ett återkommande 

nyckelelement bildar en repetitionsfigur som hjälper betraktaren att komma ihåg det konstruerade 

sammanhanget (ad hominen-argumentation) mellan drycken och filmens handling. Anledningen till 

att vodkan presenteras tillsammans med grapefrukt i kampanjfilmen kan vara för att en drink kallad 

“Greyhound” introducerades i samband med kampanjen. Denna drink består av grapefruktjuice och 

Absolut Vodka.104 

 

4.3.2 Filmens målgrupper 

Swedish House Mafia som musikgrupp har redan stark primär ethos hos en målgrupp som troligtvis 

främst består av unga utåtriktade individer som tycker om att socialisera och dansa i nattklubbsmiljö 

där gruppens låtar oftast spelas. En personlighetstyp som skulle kunna tilltalas av denna reklamfilm 

är experiencers då dessa som tidigare nämnt är unga, entusiastiska, impulsiva individer som tilltalas 

av spänning och udda nya produkter. Filmen är spännande i sin handling och personerna som 

förekommer är udda i sin klädstil och sitt sätt att agera. Eftersom experiencers tycker om att ha 

                                                
104 The Absolut Company AB. Absolut Drinks- Absolut Greyhound http://www.absolutdrinks.com/en/drinks/absolut-
greyhound/ (Hämtad 2014-01-03) 
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moderna och coola produkter skulle de också kunna tilltalas särskilt mycket av produkten i aktuellt 

sammanhang då videon förknippar denna med ett häftigt futuristiskt klimat och en populär 

musikgrupp. Av samma anledning borde den inte vara så tilltalande till thinkers och believers som är 

väldigt konservativa av sig. 

 

Reklamfilmen har många gemensamma drag med andra samtida populära filmer. Det är därför 

troligt att den därför också kan tilltala en målgrupp som gillar dessa filmer. Filmerna som nämnts är 

alla futuristiska spännande actionfilmer som förmodligen främst är riktade till en yngre publik. 

Målgruppen som dessa filmer bäst riktar sig till förefaller även den vara experiencers. 

Personerna i reklamfilmen verkar vara självsäkra framgångsrika och tillhöra någon form av 

överklass. De har glittriga och välpolerade kläder och för sig i ett elegant manér. Filmen är snyggt 

filmad, påkostad med coola effekter och stilen i filmen är väldigt trendig och kontemporär. Allt detta 

borde tilltala målgruppen strivers då de anser att materiell rikedom identifierar framgång, är trendiga 

och gillar snyggt utformade produkter. En annan grupp som är trendiga och har en sofistikerad 

smak är innovators. De värdesätter image och de fascineras av innovativa idéer och ny teknologi - 

något som Absolut Vodka i högsta grad förmedlar i denna reklamfilm.  

 

4.4 Absolut Blank - TVC 

Denna reklamfilm hör till kampanjen Absolut Blank som är ett samarbete med 18 konstnärer där de 

representerar olika områden inom konst såsom teckning, målning, skulptering, filmskapande och 

animering. Filmen är 1 minut och 12 sekunder. Det är högt tempo och stressig stämning med många 

klipp genom hela filmen. Många olika uttryck av kreativitet med starka färger och innovativa 

uttrycksformer visas under kort tid. Elva olika miljöer har identifierats. Näst intill inget tal 

förekommer förutom de tre sista sekunderna av filmen där en berättarröst säger “It all starts with an 

absolut blank, Absolut Vodka”. Utöver detta består ljudspåret av intensiv pianomusik i jazz-stil. 

 

4.4.1 Filmen ur semiotiskt- och retoriskt perspektiv 

Filmen börjar med en närbild på ett par händer som öppnar en burk med starkt blå färg. Redan här 

kan betraktaren ana att kampanjen har något att göra med konst eller kreativitet. Därefter visas den 

första omgivningen, miljö 1 vilket är ett rum med betongväggar. Att rummet är fullt med färgburkar 
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och ramar och har färg på väggarna indikerar på att det är en målarateljé. Rummet känns avskalat 

och enkelt. Mitt i rummet står en stor pannå med konturer av en Absolut Vodka-flaska. Pannån är 

en tydlig ikon av Absolut Vodkas berömda form. Denna form återkommer som ett centralt 

nyckelelement genom hela filmen och syftar till att förknippa varumärket Absolut Vodka med de 

kreativa processer som sker i filmen (ad hominem-argumentation). 

 

En man kommer in i bilden och ställer sig framför pannån med en färgburk i handen. Han har 

lockigt mörkt kort hår och är klädd i en enkel mörkgrå/svart-randig långärmad tröja och mörka 

byxor.  En närbild på pannån visas. “Absolut Blank” står redan på pannån men i övrigt är den 

enbart vit. Det grå betonggolvet och väggarna med färgstänk förmedlar “rå” och industriell känsla. 

 

Nästa scen utspelas utomhus på en kullerstensgata. Människor bär på elektronisk utrustning och ser 

ut att montera fast plattor med dioder på någon form av anordning. 

 

 

Ett klipp tillbaka till miljö 1. Mannen kastar blå färg mot pannån. Detta filmas i slowmotion och en 

närbild på blå färg som flyger i luften. Dessa närbilder visas vid ytterligare två tillfällen men då med 

andra färger. 

 

I nästa scen visas en man med glasögon, förstoringsglas och pincett som omsorgsfullt monterar 

figurer i miniatyr på en modell föreställande små hus och små träd. Detta signalerar noggrannhet, 

tålamod och precision.  
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I scenen därefter arbetar två män med någon form av screentryckningsmall.  De trycker upp bilder 

av Absolut Vodkas flaska men med ett svart mönster i flaskformen. De befinner sig utomhus i något 

som ser ut som en park med gröna gräsmattor och formklippta häckar. 

 

Nästa klipp visar miljö 6 som är en betonglokal i flera våningar. En man skär ut bitar av en 

uppförstorad rasterbild föreställande ett öga och låter det segla ner på en pannå liknande den i miljö 

1. Denna pannå är redan målad i turkosa nyanser och har texten “Absolut Blank” skriven på sig.  

 

 

Även andra urklipp placeras ut. Han signerar pannån ovanpå “Absolut Blank” texten med en 

spritpenna. Det färdiga konstverket har monterats utomhus på en byggnad konstruerad av stål. Det 

ser ut att vara någon form av industrilokal. Även denna scen som utspelas i industriell miljö 

förstärker det “råa” intrycket i filmen då den färdiga konsten också presenteras i ett sådant 

sammanhang. Många människor ses sedan beundra det säkert 6 meter höga konstverket. 

 

Nästa scen utspelas i miljö 8 som är hemma i någons lägenhet. Inredningen är enkel och färgerna går 

i vita, svarta och gråa toner. Stilen på inredningen kan uppfattas som ganska stiltypisk för 

Skandinavien. Konst ligger utspritt i lägenheten och tavlor är lutade mot väggar. En man fyller i 

konturerna från en overheadprojektion av en tom kanvas i form av en vodkaflaska med en 

spritpenna. I den efterföljande scenen ses konstverket uppmonterat på en stenvägg någonstans. 

Människor beundrar det. Stilen på konstverket påminner om modeillustrationer och konnoterar en 

känsla av modevärlden.  

 

I nästa klipp visas två tjejer som sitter upphängda i luften och målar på en stor flaskformad pannå i 

en rymlig industrilokal. Konstverket har många olika färger och mönster, det sitter sedan 

uppmonterat på en stor stenvägg som ser ut att tillhöra någon form av monument. Även här 
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påträffas konst som skapas i industriell miljö. En anledning till att några av de olika miljöer som valts 

för att skapa konsten i filmen är av industriell karaktär kan vara att själva konstverken ska vara det 

som betraktaren uppmärksammar och inte miljön runt omkring. 

 

De svarta flaskorna i miljö 5 har nu skurits ut och satts på pinnar. De står upp monterade i 

gräsmattan och rör sig likt en liten arme med hjälp av stop-motion teknik. De tvådimensionella 

marscherande flaskorna har en ikonisk likhet med de marscherande spelkorten i “Alice i 

underlandet” vilket konnoterar en mystisk och egendomlig känsla, nästan lite teatraliskt. 

 

Nästa klipp visar miljö 2. Konstruktionerna med diodpanelerna står nu upp som ljusstavar. De 

skiftar färg. De är utplacerade i formen av en Absolut Vodka-flaska. Detta kan ses som digitalkonst 

vilket konnoterar framåtanda och teknologisk utveckling. 

 

Klipp 17 visar miljö 3. Många figurer och miniatyrlandskap ligger i lådor. Mannen har skapat ett 

konstverk som föreställer ett miniatyrlandskap med hus och små människofigurer inom formen av 

en Absolut Vodka-flaska. Ovanför landskapet svävar ett snötäcke i samma flaskform. Konstverket 

är helt obegripligt på denotativ nivå, det känns udda, innovativt och modernt i sitt utförande 

indikerar på att konstnären är en väldigt kreativ och fri i sitt tänkande.  
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Nästa scen utspelas i en ny omgivning; miljö 1.1 En stor Absolut Vodka-pannå hänger upphängd i 

en valvöppning till något som ser ut som en gammal stenbyggnad. Det projiceras filmsekvenser på 

pannån liksom en film på en bioduk. Filmen ser ut att föreställa en tjej i en gulaktig 

folkdräktsliknande klänning som går i en lövskog. Denna typ av projicering tillhör också en 

modernare typ av konst som kan ses som lättillgänglig för allmänheten. På grund av verkets 

omfattande storlek verkar det få de förbipasserande människornas uppmärksamhet. 

 

Sista scenen visar miljö 1. Mannen från början av filmen betraktar pannån som nu återigen är tom 

förutom texten “Absolut Blank”. En text på skärmen lyder: “IT ALL STARTS WITH AN 

ABSOLUT BLANK”. Detta följs av ett klipp på en vanlig Absolut Vodka-flaska som står uppställd 

mot vit bakgrund. 

 

Alla potentiellt möjliga sätt att utöva konst på pannån är enheter i ett paradigm. Reklamfilmen som 

helhet är ett syntagm som samlar flera av dessa enheter och bildar ett budskap. Eftersom filmen 

innehåller så många olika enheter och klipper så hastigt mellan dem är det förmodligen inte 

meningen att dessa ska utvärderas var och en för sig av betraktaren utan snarare betraktas som en 

enhet tillsammans. Under filmer möter betraktaren många konstformer; digital konst, videokonst, 

modeillustration, skulptering, teatral konst, målning etcetera. Vid första anblick kan det tyckas att 

dessa inte har mycket gemensamt och är helt godtyckligt utvalda. Det som de faktiskt har 

gemensamt är att de är alla moderna/kontemporära i sina uttryck. 

 

4.4.2 Filmens målgrupper 

Filmen i dess helhet förmedlar kreativitet på ett väldigt diversifierat men genomgående excentriskt 

sätt. Alla konstnärer som förekommer är självständiga och har sitt egna uttryck där de endast verkar 
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styras av sin egen kreativitet. En personlighetstyp som skulle kunna tilltalas av detta är innovators då 

de värdesätter uttryck för egen smak och självständighet. Deras innovativa och nyfikna sida kan 

inspireras genom filmens alla olika konstuttryck. Image är viktigt för innovators och en konstnär kan 

ofta vara mån om sin image för att lyckas förmedla sin konst på “rätt” sätt till omvärlden. Den 

digitala konsten får relativt stor plats i denna kampanjfilm vilket även detta är något som stämmer 

överens med ett av innovators intressen. 

 

Då det genomgående temat för filmen, som tidigare nämnt, är kreativitet och personliga uttryck i alla 

dess former så borde den rimligtvis även tilltala personlighetstyperna experiencers och makers 

eftersom personliga uttryck är deras gemensamma drivkraft. Den kanske tilltalar makers i synnerhet 

då deras skapandekaraktär, i form av projekt av både modern teknisk karaktär samt klassiskt 

skapande, passar väl in med vad konstnärerna sysslar med i filmen. Miljöerna är alla avskalade och 

anspråkslösa, ofta i industriomgivningar. Även konstnärerna är porträtterade på ett anspråkslöst sätt. 

Det finns inga tydliga symboler för lyx eller välstånd vilket hade kunnat ha en avskräckande effekt på 

personlighetstypen makers som föredrar att konsumera enkelt och prisvärt. 

 

4.5 Analys och diskussion av studiens resultat 

Följande analys- och diskussionsavsnitt av studiens huvudresultat följer STP-processens utformning. Indelningen i 

målgrupper (segmentering), valet av målgrupp (targeting) och hur denna nås (positionering) diskuteras i ljuset av 

studiens teoribakgrund. 

 

För att ge en överskådlig bild av studiens resultat presenteras detta här i tabellform (tabell 1). Varje 

reklamfilm är rankad efter hur mycket den approximativt förefaller appellera till respektive målgrupp 

på en tregradig skala i stigande ordning: I = delvis, II = mycket, III = väldigt mycket.  
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Tabell 1. Hur de analyserade reklamfilmerna appellerar till de olika målgrupperna. 

 

“Transform Today” kan ses som den mest sofistikerade av de analyserade filmerna. Den appellerar 

starkt till framgångsrika innovators och achievers men även till strivers, vilka strävar efter att vara 

som de två föregående grupperna, samt en del till experiencers som fascineras av det konstnärliga 

uttrycket. Kampanjfilmen “Absolut Denim” har en litet mer praktisk, logiskt argumenterande och 

ödmjukt uttryck. Den appellerar starkast till makers, vilka uppskattar det praktiska hantverket och 

föredrar funktion framför lyx. Den appellerar även ganska starkt till experiencers, vilka uppskattar 

det rebelliska och spännande, samt en del till thinkers, vilka uppskattar den goda utbildande 

funktionen hos filmen och funktionaliteten hos produkten. “Absolut Greyhound” är den trendigaste 

och mest spännande filmen. Den appellerar starkt till experiencers, vilka är unga och söker spänning, 

men även till trendiga strivers och smakmedvetna innovators. “Absolut Blank” är den mest kreativt 

präglade filmen. Den appellerar mest till innovators, vilka är nyfikna och intresserade av innovativa 

idéer, mycket också till makers, vilka tycker om det personliga uttrycket, och hantverket och en del 

till experiencers som också har ett kreativt intresse. 

 

Sammantaget tilltalar reklamfilmerna personlighetstyperna innovators och experiencers väldigt 

mycket men även personlighetstyperna makers och strivers mycket. De egenskaper hos dessa 

grupper som filmerna förefaller appellera mest till verkar vara kreativitet, personliga uttryck, 
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självförverkligande, handlingskraft, spänning, kvalitet, image och smak. Alla dessa är egenskaper som 

skulle kunna förknippas med målgruppen “Urban Creative Millenniets”. Det kan alltså konstateras 

att den målgrupp/ det segment som Absolut Vodka valt att positionera sig mot förefaller ligga i linje 

med de målgrupper som studien visat att reklamen de facto tilltalar. Personligheterna som 

presenteras i filmerna kan alla kopplas till målgruppen på flera olika sätt och kan betraktas som 

mönsterambassadörer för målgruppen “Urban Creative Millennials”. Loren Cronk bor i en storstad, 

jobbar med ett kreativt yrke. Swedish House Mafia är framgångsrika utåtriktade unga digitala 

kreatörer. Yiqing Yin är konstnärlig, stilmedveten och skapande. Filmen “Absolut Blank” visar en 

mängd kreativa individer där de flesta verkar i en storstadsmiljö. Det är också tydligt att kreativitet är 

det dominerande temat sett till att ”Self expression” är den överlägset tyngsta kategorin av de tre 

kategorierna i VALS-modellen. 

 

Ingen av filmerna förefaller tilltala survivors över huvud taget. Att Absolut Vodka inte verkar rikta 

sig till survivors är inte så förvånande då dessa har begränsade resurser och handlar billigt medan 

Absolut Vodka kan ses som en förhållandevis dyr produkt. Belivers har också ganska begränsade 

resurser och har inte, utöver de få aspekter ur Absolut Denim som tidigare nämnts, 

personlighetsdrag som verkar tilltalas särskilt av Absolut vodkas reklam då de är konservativa och 

misstänksamma mot förändring.  Thinkers har resurserna att köpa vodkan och kan uppskatta värdet 

hos produkten men de är likt believers konservativa och skulle kanske tilltalas mer av informativ 

reklam med en utbildande funktion som argumenterar för produktens funktionella och praktiska 

egenskaper. De informativa elementen i “Absolut Denim” skulle kunna tilltala dessa men i övrigt 

verkar reklamfilmerna inte riktas mot dem. Achievers är målmedvetna och motiverade av image och 

framgång men kan ha alldeles för stort intresse av familj och karriär för att vara en tydlig målgrupp 

för Absolut Vodkas reklam. Den reklamfilm som kan appellera till dessa en del är Transform Today 

eftersom Yiqing Yin där porträtteras som en kvinna med en imponerande karriär. 

 

Absolut Vodka är en produkt i övre mellansegmentet rent prismässigt. Det är en kvalitetsprodukt 

men den tillhör inte de högsta premiumsortimentet. Den är också, med sin placering som näst mest 

sålda vodka i USA, en relativt vanlig produkt. Detta har också belönat sig i en prominent ställning på 

marknaden. Man skulle kunna jämföra Absolut Vodkas position på den amerikanska marknaden 

med positionerna som “Bregott” eller “Volvo” länge haft på den svenska marknaden. Varumärket är 

stort, har funnits under lång tid och är väletablerat. Kvaliteten på produkten är erkänt bra men inte 
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extraordinär. Detta är egenskaper som skulle kunna tilltala konsumenter med traditionella 

värderingar, dvs. de som befinner sig i ideals-kategorin; thinkers och believers. Denna typ av 

produkter tilltalar även makers eftersom de föredrar praktiska basprodukter och är kritiska mot nya 

idéer. Trots detta verkar de ovan nämnda målgrupperna inte vara de som Absolut Vodkas visuella 

kommunikation, som behandlats i denna studie, främst riktas till. 

 

“I never try to go with the flow. That’s boring.” 

 

Citatet är taget ifrån Yiqing Yin i Transform Today och verkar inte passa in på ovanstående 

målgrupper. De mest tydligt framträdande målgrupperna i analysen är innovators och experiencers. 

Målgrupper som är framåt och vill prova nya saker - tvärt emot vad man kanske kan tycka är rimligt 

sett till Absolut Vodkas produkt. 

 

En förklaring till detta skulle kunna härledas ur Everett M. Rogers berömda adoption/innovation-

skurva för innovationer (diffusion of innovations, se fig. 5) som förklarar hur massorna av 

konsumenter anpassar sig till en ny innovation. Teorin är ursprungligen utvecklad för att visa i vilken 

takt en innovation tas emot av nya användare tills den är allmänt etablerad men borde rimligtvis 

kunna tillämpas på hur ny marknadsföring av en produkt tas emot av konsumenterna då även detta 

kan ses som en innovation. 

 

Believers, thinkers och makers, skulle sannolikt placera sig som late majority eller laggards enligt 

Rogers indelning då de har gemensamma konservativa, traditionella värderingar och inte gillar 

förändring. Dessa konsumenter tar inte till sig en innovation förrän den är etablerad, välkänd och de 

flesta osäkerheter kring den utretts. Även om detta är en stor grupp så är det en grupp som inte har 

så stort inflytande. Ju mer välkänd och etablerad en produkt blir desto mindre “trendig” kan den 

också antas bli. Till följd av detta kan produktens position hotas av nya produkter. Denna slutsats 

går i linje med informationen från denna studies bakgrundsavsnitt där det konstateras att Absolut 

Vodkas marknadsandel är stor, en av de största, men minskande till fördel för nya konkurrerande 

“uppstickare” som till exempel Grey Goose. För att inte fortsätta att tappa marknadsandelar måste 

ett företag och nå konkurrensfördelar ständigt förnya sig och tilltala grupperna på den första halvan 

av kurvan. Personlighetstyperna innovators och experiencers har egenskaper som passar bättre ihop 

med innovators och early adopters enligt Rogers indelning då de är resursstarka och reagerar snabbt 
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på nyheter och är inflytelserika. Kurvan kan liknas vid en surfingvåg: För att kunna fortsätta surfa 

med god fart måste man befinna sig på framsidan av vågen. Den som hamnar på baksidan tappar 

snart sin fart och blir lämnad bakom. Positionen på framsidan av vågen är en position som Absolut 

länge har haft men som man under mitten av 00-talet verkar ha börjat tappa. Det är ur denna 

synvinkel rimligt att Absolut Vodka inte riktar sin kommunikation till sina nuvarande kunder utan till 

de som visar vägen och som de stora grupperna sedan kommer att följa. Denna förnyelse verkar 

framförallt ske på två sätt: 

  

Det första sättet är genom klassisk ad hominem-argumentation, vilket förekommer i samtliga 

analyserade filmer, där strategin är att helt enkelt försöka förknippa produkten med de önskvärda 

egenskaperna genom att placera den i ett bestämt sammanhang. Att detta skulle vara möjligt för en 

produkt som Absolut Vodka var en del av kameleonthypotesen. Vi ser i reklamfilmerna hur 

produkten presenteras med helt olika ambassadörer i helt olika sammanhang precis som 

kameleonthypotesen påbjuder. Allra tydligast kan detta synas vara i filmen “Absolut Blank” vilken 

kan ses som en inkarnation av kameleonthypotesen. Där visas hur en ikonisk bild av produkten kan 

presenteras i elva olika sammanhang i en och samma film. Den tomma bilden av flaskan smyckas 

genom olika sorters konstnärliga uttryck. Om produktens förhållande till de olika reklamfilmerna 

representerar kameleonthypotesen i stort så representerar den ikoniska bildens förhållande till de 

elva konstnärliga uttrycken inom filmen ett eget uttryck för kameleonthypotesen på ”micro-nivå”. 

 

Det andra sättet som förnyelse kan ske på är genom att förnya produkten i sig. Detta ses tydligast i 

“Absolut Denim” vilken ur ett perspektiv skulle kunna betraktas som att angränsa till line extension i 

det avseende att produkten har fått en ny egenskap - ett nytt fodral. Denna typ av förnyelse är en 

central del av Absolut Vodkas marknadsföring. Även om produkten till sina huvudegenskaper är 

oförändrad förnyas den ständigt i olika kreativa utföranden. “Absolut Denim” är bara en av många 

versioner av Absolut Vodkas originalprodukt. Det har bland annat även gjorts en rockversion, 

“Absolut Rock Edition”, där fodralet kläddes i nitar och läder samt samlarversioner i “End of Year” 

kampanjerna såsom “Absolut Unique” och “Absolut Originality” där fyra miljoner flaskor med unik 

design skapats. 

 

Det praktiska med att ha kreativitet som genomgående tema är att konceptet är självförnyande. 

Genom att ständigt förnya sig själv har Absolut Vodka lyckats behålla en stark position i 30 år på en 
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tuff marknad trots att företaget inte har någon egentlig USP förutom den ikoniska designen av 

flaskan och platsen där produkten tillverkas. Produkten skiljer sig i sak inte nämnvärt från 

konkurrenterna i termer av smak, pris eller kvalitet. Absolut Vodka har därför valt att positionera sig 

genom en ESP där differentiering sker med emotionella argument vilka är att ständigt vara 

nyskapande genom att presentera vodkan i olika sammanhang. Detta just för att väcka emotionell 

samhörighet eller inspiration hos olika personlighetstyper. 

 

Ingen av reklamfilmerna försökte sälja vodkan genom att lyfta fram dess faktiska egenskaper 

förutom att den går att blanda till olika drinkar vilket förmedlas i “Absolut Greyhound” där man 

påvisar att den går att blanda med grapefrukt och “Absolut Blank” där den underförstådda 

betydelsen är att den går att blanda med vad som helst. Att Absolut Vodka går att blanda till olika 

drinkar är dock ingen egenskap som särskiljer den från andra varumärken av vodka. 

 

Genom att hålla den kreativa ESP:n som ett centralt tema och som en beständig komponent i 

kommunikationen lyckas Absolut Vodka skapa reklamfilmer som trots att de är helt olika ändå 

upplevs som sammanhängande. Detta precis i linje med vad kameleonthypotesen förutsäger. 

Filmernas miljöer är helt skilda: Vi ser både verklighet och fiktion, folkligt och extravagant samt 

nutid och framtid. Samarbetspartnerna arbetar inom vitt skilda fält och ägnar sig åt allt ifrån 

traditionellt hantverk till digitalt musikskapande och modern konst. Stilnivåerna varier från låg och 

informativ till hög och dramatiskt medryckande. De ekonomiska förhållandena varierar från ruffig 

industri- och arbetarklassmiljö till lyxig och elegant överklassmiljö. På detta vis riktas 

kommunikationen till olika kreativa personlighetstyper med helt separerade bakgrunder. Det som 

talar  emot kameleonthypotsen är det faktum att reklamen, sina skillnader till trots, hela tiden är 

riktad mot en kreativ målgrupp emedan övriga målgrupper kommer i andra hand och dras med i en 

typ av spill over-effekt. 
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5. Slutdiskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel rekapituleras kortfattat uppsatsen syfte, frågeställning, undersökningsutformning samt 

undersökningens huvudresultat. Vidare förs diskussion av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 

följs därefter av förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

Syftet med denna studie var att pröva huruvida kameleonthypotesen stämmer. Denna hypotes 

formulerades i och med författarnas tankar om hur ett varumärke, genom att vara konsekvent med 

hur vissa komponenter används i den visuella kommunikationen kan skapa en mer mångfacetterad 

kommunikation som kan tilltala flera olika målgrupper. Komponenterna handlade främst om att 

behålla huvudprodukten i dess originalutförande och att endast ändra det sammanhang som denna 

presenteras i. För att kunna besvara detta granskades Absolut Vodkas visuella kommunikation och 

hur denna förhåller sig till olika målgrupper. För att tydliggöra studiens huvudfrågor i detta problem 

formulerades följande frågeställningar: Hur riktar Absolut Vodka sin visuella kommunikation till 

olika målgrupper? Vilka målgrupper förefaller Absolut Vodkas visuella kommunikation vara riktad 

till? 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod där fyra av Absolut Vodkas 

reklamfilmer analyserades. Samtliga filmer ägnades likvärdig uppmärksamhet både vid insamlingen 

av data samt vid analysen. Analysen utfördes genom en semiotisk samt retorisk analysmetod. 

Materialet analyserades sedan vidare i ljuset av den valda segmenteringsmodellen VALS där det 

fastställdes vilka målgrupper, sett till personlighetstyper, de olika filmerna föreföll att tilltala. 

 

Det huvudsakliga resultatet som framkom av studien var att även om Absolut Vodkas visuella 

kommunikation vid första anblick kan se ut att vara godtycklig, mångfacetterad och riktad till många 

olika målgrupper förefaller den, efter genomförd studie, i själva verket vara väldigt genomtänkt och 

konsekvent riktad mot några utvalda målgrupper. De identifierade målgrupper, utifrån VALS, som 

verkar tilltalas av de reklamfilmer som undersökts i denna studie är innovators och experiencers. 

Dessas personlighetsdrag karaktäriseras av kreativitet, personliga uttryck, självförverkligande, 

handlingskraft, spänning, kvalitet, image och smak. Detta stämmer väl överens med profilen av den 

målgrupp som Absolut Vodka enligt egen utsago ämnar tilltala: “Urban Creative Millennials”. Den 
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ruffiga rockaren och klubbprinsessan kanske, vid första anblick, kan se ut att tillhöra olika 

målgrupper på grund av deras olika utseenden men de två kan ändå befinna sig i samma målgrupp, 

ur VALS, då de har gemensamma strävansmål och värderingar.  

 

Hur Absolut vodka riktar sin visuella kommunikation till målgrupper kan beskrivas enligt följande: 

Absolut Vodka är ett väldigt stort varumärke som marknadsför sig till en bred grupp av 

personlighetstyper, som finns såväl inom som utanför huvudmålgruppen. Detta kan förklaras av att 

denna fungerar som opinionsledare med sin starka ställning inom den arena vilken Absolut Vodka 

verkar. Huvudmålgruppen nås genom att produkten tillskrivs egenskaper som målgruppen kan 

identifiera sig med genom att den sätts in i ett sammanhang där dessa förekommer. Därmed skapas 

en association. Absolut Vodka försöker också att inkorporera dessa egenskaper i produkten direkt 

genom att vara kreativa med produktens design, något som skulle kunna ses som en typ av line 

extension, som i exemplet “Absolut Denim”. Absolut Vodka använder förhållandevis lite logos-

argumentation i de studerade reklamfilmerna och den som används finns där för att argumentera 

för det de vill att produkten ska förknippas med snarare än för produktens egna egenskaper. Istället 

appelleras mycket till pathos och ethos i filmerna. Genom detta försöker Absolut Vodka att skapa 

en Emotional Selling Proposition som förknippar varumärket med kreativitet och nyskapande. 

 

Enligt kameleonthypotesen kan Absolut Vodka nå i princip vilken målgrupp som helst genom att 

ha ett antal beständiga komponenter som sätts in i vitt skilda sammanhang. Vissa av dessa 

komponenter identifieras i bakgrundsavsnittet som namnet “Absolut”, flaskans ikoniska form och 

den visuella igenkänningseffekten. Pernod Ricard uppger själva att de har skiftat fokus bort ifrån 

den ikoniska flaskformen och istället riktar mer uppmärksamhet mot deras konsumenter. Detta blir 

tydligt i studiens analys där det framkommer att den idémässiga komponenten “kreativitet” har en 

betydligt större roll än vad som antogs vid studiens början och är den dominerande komponenten i 

den visuella kommunikationen. Att Absolut Vodka kan nå i princip vilken målgrupp som helst 

stämmer i det avseende att det är ett stort erkänt varumärke med en bred konsumentbas. Absolut 

Vodka riktar däremot inte sin visuella kommunikation till vilka målgrupper som helst. Det finns en 

stor bredd i hur kommunikationen ser ut men typen av målgrupp man riktar sig till är hela tiden 

ganska likartad. Att Absolut Vodka är ett så pass stort varumärke trots att de riktar sig till dessa 

unga kreativa stadsbor (Urban Creative Millennials) skulle kunna bero på, som konstaterat ovan, att 

dessa fungerar som opinionsledare som visar vägen för alla andra konsumenter. Mot bakgrund av 
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detta kan slutsatsen dras att kameleonthypotesens huvuddrag vekar stämma men att den idémässiga 

komponenten “kreativitet” spelade större roll än vad som hade förutsetts. Då denna komponent är 

starkt kopplad till en målgrupp medför detta också att antalet sammanhang produkten kan 

presenteras i är mer begränsat än förutsett. Studien visade att en mängd komponenter förblev de 

samma i samtliga filmer, däribland produkten, det visuella formspråket, och det nyss nämnda temat 

”kreativitet”. Samtidigt var filmernas miljöer och sammanhang väldigt olika vilket bekräftar att 

samma produkt går att marknadsföra i väldigt olika sammanhang. I filmerna ser vi produkten 

användas och passa in i både arbetarklass och överklass, nutid och framtid, fakta och fiktion, 

industri och slott. De olika kampanjerna når olika målgrupper. Dessa verkar dock alla vara 

submålgrupper till de av studien inringade personlighetstyperna. 

 

5.1 Koppling till tidigare forskning 

I den förstnämnda studien “Absolut rapport” konstaterades att Absolut Vodkas strategi vid 

lanseringen i USA var att rikta sig till en tydlig målgrupp men att reklamen gav “maximal och 

tursam utdelning av positioneringen”. Detta påstående tycks stämma väl in på hur denna 

föreliggande studie visat att Absolut Vodka arbetar även idag, att valet av en bestämd målgrupp kan 

med lite tur eller skicklighet leda till att andra målgrupper följer efter. Författarna i “Absolut 

Rapport” menar att Absolut Vodka lyckades med detta genom “banbrytande och resurskrävande 

marknadsföring”. I dessa avseenden kan likheter finnas med denna studie då det material som 

studerats både kan uppfattas som resurskrävande och banbrytande. Absolut Vodkas sätt att 

profilera sig tillsammans med externa aktörer såsom musikgruppen Swedish House Mafia genom att 

göra en musikvideo kan uppfattas som både banbrytande och resurskrävande.  

 

De retoriska figurerna från McQuarrie och Micks modell i Kenyon och Hutchinsons studie 

tillämpas även till viss del i denna studie. Under studien har dock nästan enbart figurer av lägre 

komplexitet uppmärksammats. En slutsats man skulle kunna dra av detta är att den reklam som 

analyserats i denna studie förefaller vara mindre komplex än den i Kenyon och Hutchinsons studie i 

termer av vilka retoriska figurer som används vilket också gör budskapen svårare att missuppfatta. 

Kenyon och Hutchinsons studie görs på kommunikation från en period innan Absolut Vodkas 

kommunikationsstrategi förändrades. Detta gör att det inte är samma kommunikationsstrategi som 

utvärderats och skulle kunna förklara skillnaden i utfall.  
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5.2 Kritik av studien 

Eventuella brister i denna studie skulle kunna vara antalet reklamfilmer som analyserats. Fyra stycken 

kan ses som ett relativt litet antal med tanke på den omfattande visuella kommunikation som 

Absolut Vodka publicerat. Detta kan leda till att resultatet av studien minskar i reliabilitet då 

förändringar i urvalet kan påverka resultatet. Avgränsningarna till vilken typ av kommunikation som 

analyserats är också väldigt snäva vilket medför att det är en begränsad del av Absolut Vodkas 

reklam som analyserats. Detta innebär bland annat att ingen hänsyn har tagits till hur Absolut 

Vodkas marknadsföring av andra produkter utanför avgränsningen kan ha påverkat varumärkets 

styrka och därmed även försäljningen av den behandlade originalprodukten.  

 

Då uppsatsens författare hade begränsade förkunskaper inom den empiriska metoden i form av 

semiotisk- och retorisk analys kan ha lett till att analysen inte utförts lika djupgående som den kanske 

skulle kunna genomförts. Det som kan vara värt att tänka på till utförande av kommande studier är 

att bättre förkunskaper inom analysmetoden bör finnas. En positiv följd av studiens 

genomförandemetod är dock att författarna inte bara har berikat sina kunskaper inom de använda 

analysmetoderna utan även inom vissa av de olika teorier som använts såsom 

segmenteringsmodellen VALS och framför allt det aktuella varumärket, Absolut Vodkas, 

marknadsföring. 

 

Ur ett etiskt perspektiv skulle det kunna ifrågasättas att denna studie som, indirekt genom att vara en 

del av det offentliga utbildningssystemet, finansieras av svenska staten undersöker hur man 

framgångsrikt kan nå god försäljning av alkohol vilket är en drog vars användning svenska staten 

försöker skapa incitament till att minska. Mot detta skulle kunna argumenteras att studien behandlar 

marknadsföring/visuell kommunikation och att det faktumet att det behandlade varumärket råkar 

sälja alkohol är av underordnad betydelse. 

 

5.3 Framtida forskning 

Som studien visar stämmer kameleonthypotesen till stor del men inte fullständigt in på hur Absolut 

Vodkas visuella kommunikation ser ut idag. Som det konstateras i studien har emellertid Absolut 

Vodkas kommunikationsstrategi genomgått vissa förändringar sedan mitten på 00-talet och framåt 

vilket inneburit att man frångått vissa av de klassiska komponenterna i kommunikationen och 
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fokuserat mer på de värden man önskar se hos idealkonsumenten samt temat “kreativitet”. 

Kreativitet är förvisso något som Pernod Ricard hävdar alltid varit en del av varumärket och den 

visuella kommunikationen har historiskt sett otvivelaktigt varit kreativ. Hur begreppet kreativitet 

tillämpas idag skiljer sig dock markant från förr. Eftersom den starka närvaron av komponenten 

kreativitet var anledningen till att kameleonthypotesen inte stämde fullt ut leder det till frågan om 

inte kameleonthypotesen stämmer bättre på Absolut Vodkas tidigare kommunikation än den 

nuvarande? Det hade därför kunnat vara intressant att göra om samma studie på visuell 

kommunikation producerad innan Absolut Vodka förnyade sitt reklamkoncept. 

 

Ett av de bakomliggande motiven till att studien genomfördes var att om konceptet bakom Absolut 

Vodkas framgång kunde brytas ner till en överskådlig teori skulle detta innebära en ny kunskap som 

skulle kunna tillämpas på andra varumärken i samhället. För att verifiera att teorin faktiskt fungerar 

kan det därför finnas anledning att testa den även på andra varumärken som verkar lyckats med 

likande bedrifter. Ett sådant varumärke är exempelvis Converse vars klassiska tygskor bärs av både 

hårdrockare och tonårstjejer och kanske även deras föräldrar. Att Converse spelar på sin 

mångsidighet är tydligt i deras reklam. De har t.ex. en annons med texten “Three artists, one song” 

som föreställer tre personer med olika stil; en som ser ut att vara någon form av rockstjärna, en 

person som ser ut att vara en glittrig popkvinna, och den tredje ser ut att vara hiphoppare. Alla har 

samma skor och deras fötter sitter ihop. Genom att upprepa studien på fler varumärken som 

exempelvis Converse skulle bättre kännedom kunna skapas om de förutsättningar som krävs för att 

kameleonthypotesen ska kunna universaliseras och tillämpas i en mer allmän kontext. 

 

Slutligen kan det konstateras att denna studie endast undersöker vilka målgrupper Absolut Vodkas 

kommunikation förefaller vara riktad till. Att den når fler målgrupper än dessa är endast ett 

antagande som gjorts på basis av våra egna observationer och det faktum att Absolut Vodka håller 

en så pass stor marknadsandel att det vore orimligt att deras produkt inte konsumerades av flera 

olika målgrupper. För att kunna verifiera detta antagande och kartlägga hur kameleonthypotesen de 

facto fungerar i praktiken hade ett uppslag till framtida forskning kunnat vara att genomföra en 

fältstudie som undersöker vilka konsumenter som faktiskt köper produkten.  
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Bilaga 1 – De analyserade filmerna 

“Yiqing Yin’s Story - ABSOLUT Transform Today” 

Bild: 

Miljö 1: Utomhus, grönt gräs, grå himmel. I bakgrunden: Ett stort slott av fransk modell. I 

förgrunden: En mörk staty föreställande en hjort. 

 

Klipp 1: Närbild på huvudet av hjortstatyn, förekommer två gånger. 

 

Mljö 2: En stor sal i vit sten, välpolerade marmorgolv, vita stenkolonner. Underförstått insidan av 

slottet. Stora fönster, vidöppna dörrar mot en balkong som vätter ut mot en grönskande trädgård. 

Två mörka statyer symmetriskt placerade vid sidorna av rummet. En provdocka står mitt i salen 

klädd i chiffongliknande tyg i ljust blåskiftande toner som fladdrar av vinddraget från de vidöppna 

balkongdörrarna. Yiqing Yin bär en modern minimalistisk svart klänning med silverdetaljer. Hon 

står till en början på balkongen och blickar ut över trädgården. Hon går sedan in i salen och börjar 

med hjälp av knappnålar att drapera chiffongtyget på provdockan. Hennes rörelser är svepande. 

Hon är passionerad, fokuserad och noggrann. 

 

Klipp 2: Närbild på blått tyg som böljar likt vattenvågor. 

 

Klipp 3: Närbild på en Absolut Vodka flaska som står på en silverbricka tillsammans med två 

snapsglas på fot. Brickan står på ett nätt kafébord med silverkant tillsammans med några enstaka 

syattiraljer. I bakgrunden syns miljö 2. Scenen förekommer två gånger.  

 

Klipp 4: Extrem närbild på mossa förekommer fyra gånger 

 

Klipp 5: Extrem närbild på grönt blad förekommer två gånger 
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Miljö 3: Lummig lövskog med höga trädkronor. Grå himmel och dyster färgsättning i gråblå toner. 

Yiqing Yin bär en svart klänning med mycket, grovt, tyg. Hon står stilla och blundar och börjar 

sedan gå långsamt framåt. Hon är harmonisk, nästan meditativ.  

 

Klipp 6: Extrem närbild på visset löv, förekommer fyra gånger i filmen 

 

Klipp 7: Närbild på porlande vatten förekommer två gånger filmen. 

 

Klipp 8: Extrem närbild på en rostig spik mot vit bakgrund. Byter till inverterade färger efter en  

kort stund. 

 

Klipp 9: Närbild på en svartvit avbildning av en blomma. Ser ut att komma från en gammal bok. 

 

Klipp 10: Närbild på en skiss av en klänning. Blyerts mot vit bakgrund. 

 

Klipp 11: Extrem närbild på en svart fjäder. 

 

Miljö 4: En korridor/hall i samma stil som salen i miljö 2. Yiqing yin bär en svart långklänning i 

chiffong. Hon står stadigt mitt i hallen med fast blick in mot kameran. Klänningen fladdrar i vinden. 

 

Text och tal: 

På skärm: ABSOLUT PRESENTS TRANSFORM TODAY 

 

“When I was a little girl I liked to invent fairytales in my head. So when i create a collection I  

imagine a story and a person. Where she comes from. Why is she here? And where she is going.” 

 

På skärm: SEE WHERE YOU TAKE YOU 

 

“When I was a kid I was ripped from the places I grew up in. That occured many times. Changin 

continentets countries, cultures. That’s a very interesting feeling becauste there is two sides of that 
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coin. One is fear but what comes with fear is a sense utter freedom. You can reinvent yourself. You 

are free from your past and you are free to recreate your future.” 

 

På skärm: YIQING YIN, A SCULPTURAL COUTURIER, FOLDS INSTINCTIVELY TO 

CREATE LINES THAT ARE TRANSFORMING THE TRADITIONS OF HAUTE 

COUTURE. 

 

“I’ve always wanted to become a sculpturer. When I started design school i had a chance to 

experiment with many different modus of expression. When I came across fabric I immediatly had a 

very strong connection with it. It was in perpetual movement that never had a finished shape. 

 

In a sense i’m not a designer because I don’t draw so much. I take a sheet of fabric and start directly 

with pins and draping on the mannequin. It’s just a very instinctive approach and I don’t really know 

where i’m going. Creation is not something that can be premeditated. 

 

I’m very much inspired by the ever changing elements of nature, the waterflows, the movements, 

the sky, the light. My white page is the empty Mannequin. The only clue I have to start is the 

encounter with the fabric. Some of them I just let fall on the body like water dictating its course in 

the physical landscape. Sometimes it’s so harsh that it hurts to manipulate it and it’s a battle. That 

confrontation always creates something interesting.  

 

For me Haute Couture is not about fashion scene, It’s a space where you can try do something that 

has not been done before, that seems impossible. 

  

I never try to go with the flow. That’s boring. That’s something I don’t know how to do well. 

 

It’s important for my creativity to always be confronted because that’s where transformation is 

possible. When you take that step to meet the unknown, to connect, you have to believe in yourself 

and always challenge conventions. Never get comfortable. That’s the real magic in transformation.” 

 

På skärm: TRANSFORM TODAY, ABSOLUT, #TRANSFORMTODAY 
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“ABSOLUT Denim - Web Loren” 

Bild: 

Klipp 1: Stadsmiljö, Brooklyn, svepande bilder över grafittimålade bostadshöghus i ruffiga kvarter. 

Mulet och grå himmel. 

 

Miljö 1: Gatubild utifrån Loren Cronks lilla jeansfabrik.  Ett vitt kubiskt enplanshus i sten med 

välvda höga fönster. Det hänger samman med två slitna höghus på vardera sida. Huvudpersonen ses 

genom fönstret på fabriken.  

 

Miljö 2: Inuti fabriken där huvudpersonen ses stå böjd över en arbetsbänk och arbeta med jeanstyg. 

Ritar och klipper. Många jeans hänger i bakgrunden. Miljön är i vintagestil. Han är klädd i mörka 

jeans, en grå T-shirt med text och en skinnväst i bikermodell.  

 

Miljö 3: Loren filmas framifrån, troligen sittandes på en stol (som i en personintervju), endast 

överkroppen filmas. Han ser lite ovårdad ut med medellångt halvrufsigt hår. 

 

Klipp 2: Huvudpersonen och en till person står och arbetar med jeans vid två bord förekommer två 

gånger. 

 

Klipp 3: Miljö 1 visas. Närbild genom entrédörrens fönster där en hand vänder på en sliten skylt 

täckt i jeanstyg med texten ”closed/open” inifrån fabriken. 

 

Klipp 4: Svepande bild på likadana färdigsydda mörka jeans som hänger på krokar inuti fabriken. 

 

Klipp 5: En skylt över en stång med flera par jeans hängandes där texten “handmade jeans” står. 

 

Miljö 3: Vy över tre stycken sybord inuti fabriken där två människor sitter och syr jeans medan 

huvudpersonen står bredvid och pratar med någon annan ur personalen som ej visas i bild. 
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Klipp 7: Miljö 2. Loren visar upp ett par jeansför kameran som han håller på att laga och stryker lätt 

med handen över hål och nötta partier på byxorna. Pekar på fickornas sömmar. 

 

Miljö 4: Färgskalan ändras till svartvit och svepande bilder över Brooklyn visas. Stadsmiljö, i slitet 

skick, människor på gatorna. 

 

Klipp 8: Miljö1 visas, denna gång i svartvitt. Tre män står utanför fabriken (en av dem är 

huvudpersonen) och blickar ut mot gatan. 

 

Klipp 9: Närbild på en av männen bärandes keps och glasögon. Ser allvarlig ut. 

 

Klipp 10: Närbild på den andra av männen med skäggstubb och rufsigt hår. Ser allvarlig ut. 

 

Klipp 11: Närbild på huvudpersonen iklädd en baskerliknande keps och mockajacka med vitt 

pälsfoder. Ser allvarlig ut. 

 

Miljö 5: Huvudpersonen går längst gatan i ruffigt kvarter, förbi garagedörrar i plåt med mycket 

graffitti målat på. 

 

Klipp 12: Miljö 3. Loren gestikulerar med händerna hur hans frisyr brukade se ut. 

 

Klipp 13: Huvudpersonen sitter och syr i jeanstyg, närbild på hans händer och ansikte. 

 

Klipp 14: Miljö 1. Loren kommer ut ur dörren och lämnar butiken. Han har på sig samma keps och 

mockajacka som tidigare. Det ser ut att vara kyligt väder då han har händerna i fickorna. 

 

Klipp 15: Loren går emot kameran mitt på gatan. I bakgrunden syns bilar och människor. 

 

Klipp 16: Han går längst trottoaren och stannar till vid en kiosk, ser ut att köpa något att äta. 

 

Klipp 17: Närbild huvudpersonens överkropp när han står och blickar ut över vattnet, en stor bro i 

cement syns i bakgrunden. 
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Klipp 18: Miljö 1. Loren går tillbaka till fabriken och in genom dörren. 

 

Klipp 19: Miljö 2. Huvudpersonen står och ritar mönstret till flaskans fodral på mörkt jeanstyg. Han 

är engagerad och hängiven. 

 

Klipp 20: Huvudpersonen syr fast etiketten på jeansstycket till fodralet. Endast hans armar och 

händer syns i bild. 

 

Klipp 21: Miljö 3. 

 

Klipp 22: Händer håller i det färdigsydda fodralet och trär på det på flaskan. 

 

Klipp 23: Loren filmas från håll och ur fokus då han drar upp dragkedjan på fodralet som omsluter 

flaskan perfekt. 

 

Klipp 24: Närbild på flaskan med fodralet som händer ställer ner på en arbetsbänk. 

 

Klipp 25: Miljö 3. Huvudpersonen håller nu upp flaskan klädd i denimfodralet i höjd med sin 

överkropp så att den syns i bild. 

 

Klipp 26: Närbild på händer som drar upp dragkedjan på ett fodralrunt en flaska. Två Absolut vodka 

flaskor utan fodral syns i bakgrunden. 

 

Klipp 27: En flaska med denimfodral sätts ned på bordet bredvid en annan. Det står två på bordet. 

 

Klipp 28: Miljö 1. Fast denna gång ej filmat från gatan utan från ett bord där, i förgrunden: två 

originalvodkaflaskor står samt en iklädd ett fodral. I bakgrunden: syns fabriken. 
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Text och tal: 

På skärm: ABSOLUT VODKA  

Presents 

ABSOLUT DENIM 

A Loren Cronk Collaboration  

BROOKLYN 

A DENIM STORY 

 

“You know, my fist real memory of denim and messing with denim was in junior high. Grew up in 

the eighties so I used to peg my jeans to make them very narrow at the leg.” 

 

på skärm: LOREN CRONK Denim Expert 

 

“Didn’t really know how to sow back then so I was just using my moms sewing machine to do it. 

Also used to bleach ‘em in our washing machine. I like the effect of the bleach being real splotchy 

on your jeans. That was really my first fascination with denim. at that time i had no idea that it’d be 

something I’d be totally consumed in and sorrounded in which I am now. “ 

 

På skärm: 80 NASSAU AVE. 

 

BROOKLYN NY 11222 

 

“What I do here in my store is make jeans. We specialize in denim and make jeans on site in house 

and it’s an open sewing space so you can see the process of us making jeans.” 

 

På skärm: THE PROCESS 

 

“We also offer repair, alterations for those jeans that need help.” 

 

På skärm: BESPOKE JEANS 
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han visar ett par jeans 

“Torch, trait holes, repatch it. I would handsand and wrinkle. You know I would spend ten to 

twelve hours on a pair of jeans. This is my number 27 jean. Every jean of our have this slight kind of 

variations which in the end, I feel, makes it unique.” 

 

DENIM REBELS 

 

“I think the fifties, the whole James Dean kind of era, you know, use denim as, as more of your 

rebellion and it was attitude and before then it was workwear, you know. In the US it was like 

farmers. I never really grew up having a lot of idols. We just were always experimenting with our 

style, the skateboarders. One time I had half my head shaved on one side and long on the other side 

and that’s when we used to grow of bangs out and it was cool to be able to grow it out and put in 

your mouth. 

 

My true job traing was when i got a job at Levi Strauss in San Fransisco.  And that was really my 

venture into learning more and understanding in dept about denim. 

 

I don’t feel like i’m a fashion designer. I feel like I’m more of a industrial designer. I mean maybe 

that’s my own insecurities but I really don’t hold myself high as a fashion designer.” 

 

på skärm: DENIM INDUSTRIAL DESIGNER 

 

“How I got here was: I was a pretty big snowboarder back in the early eighties. Really couldn’t 

afford to buy, you know, a really nice pair of outerwear pants. So I went to the fabric store, made my 

first pair of snowboard pants. I didn’t at all know what I was doing but it was a quick way to learn.” 

 

På skärm: THE DENIM IS IN THE DETAILS 

 

“You know part of the process of designing the denim sleeve for absolut is really about focusing in 

on some of the key details that make, what I feel, is a traditional jean. That would be the color of the 

denim. Then brining in your thread color which is a red orange. You know, you don’t think about it 
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but it’s surprising how the variation of thread colors can really change the look and aesthetic from 

good to bad.” 

 

På skärm: THE ABSOLUT DENIM SKIN 

 

“The challenge about designing the denim sleeve for the Absolut bottle is the dealing with the really 

perfect shape. If you’re off by a sixteenth of an inch it’s gonna show. It wont fit properly. You’re 

gonna see that. the sleeve has to be perfect” 

 

på skärm PERFECTION 

 

“You now I want to keep it simple and clean. and real basic by just pulling those elements of a jean 

to finalize the overall look” 

 

på skärm: SIMPLE CLEAN BASIC 

 

på skärm: WITH COOLING EFFECT 

 

“If I was to name this absolut denim skin, it would be called my high-rised, tapered leg, skinny fit.” 

 

på skärm: ABSOLUT.COM/DUTYFREE/DENIM  
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“ABSOLUT Greyhound - official music video” 

Bild och text: 

På skärm: ABSOLUT VODKA PRESENTS 

 

Miljö 1: Ett torrt och kargt ökenliknande landskap utan växtlighet. Marken är krackelerad. Det skulle 

kunna vara en torkad sjöbotten. Solen är stark och himlen är blå. I bakgrunden skymtas silhuetten av 

en bergskedja. 

 

Klipp 1: Närbild på en äldre man med vitt hår iklädd läderställ och svetsarglasögon slår ner en stav 

med någon form av elektronisk utrustning i marken. 

 

På skärm: ABSOLUT GREYHOUND 

 

Klipp 2: Mannen går därifrån. 

 

Miljö 2: En mörk lokal med betongväggar och högt i tak. I mitten av lokalen går tre män iförda 

svarta dräkter.  

 

Klipp 3: Varje man går i en ljusstråle från taket i färgerna rött, blått respektive gult. Det slår gnistor 

om deras fötter i samma färger. Ljusstrålarna visar sig vara någon form av lysande abstrakt 

utrustning med slangar och hörselkåpor som automatiskt sätter sig på männens huvuden. 

 

På skärm: A DRINK WITH NEW MUSIC BY SWEDISH HOUSE MAFIA 

 

Klipp 4: Tillbaka i miljö 1. Två silverfärgade veteranbilar susar fram över landskapet. En hotrod och 

en limousine av amerikansk modell med röda flaggor i framkant.  

 

Klipp 5: En man iförd svarta kläder med en rosarandig väst, en rosa fluga, vita handskar och vita 

damasker står i landskapet. Han bär en silverfärgad maskeradmask. Bredvid svävar en bricka med en 

flaska Absolut Vodka och två glas fyllda med någon form av drink. 
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Klipp 6: Några personer kliver ut veteranbilarna. En kvinna med en hjälm av spegelprismor samt en 

man iförd solglasögon och basker. 

 

Klipp 7: ytterligare två veteranbilar anländer till platsen. En amerikansk muskelbil och en safarijeep 

av något slag. Dessa bilar är blåa. Jeepen har blåa flaggor på taket. 

 

Klipp 8: ytterligare tre människor uppenbarar sig bredvid silverbilarna tillsammans med de tidigare 

två. Två män i svarta kostymer och maskeradmasker samt en kvinna i en extravagant svart klänning 

och en vit hatt med fjädrar.  

 

Klipp 9: Mannen med den rosa västen går mot de nyalända bärandes på brickan med drinkarna. 

 

Klipp 10: Passagerarna från de tillkomna bilarna kliver ur. Till dessa hör en kvinna i silverkläder och 

silversmycken med blått läppstift och en svart liten fjäderhatt, en kvinna med en klänning av svarta 

stålband och sotade ögon samt två svartklädda män. 

 

Klipp 11: Personerna från silverbilarna serverar sig själva drinkar och ler. 

 

Klipp 12: En sista veteranbil anländer till platsen. Det är en guldfärgad cabriolet med en gul flagga i 

framkant. 

 

Klipp 13: Perspektivbild där det framgår att de olika bilarna kommit från olika håll och parkerat mitt 

emot varandra. Varje sällskap håller sig till sin plats och beblandar sig inte med de andra grupperna. 

 

Klipp 14: Fyra personer kliver ur den guldfärgade bilen. En kvinna med en prålig glittrande 

guldklänning, guldbolero och en hjälm som påminner om en romarhjälm med en stor blond plym, 

en man med en svart jacka med guldmönster, pälsmössa och skidglasögon, en man i guldkläder, 

maskeradmask och svart/guldfärgad bobbyhjälm samt en kvinna i en guldfärgad klänning med 

överdimensionerade ärmpuffar samt svar maskeradmask. 
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Klipp 15: Tillbaka i miljö 2. Ljusstrålarna förvandlar sig till någon form av kommandocentraler som 

omsluter de tre männen.  

 

Klipp 16: Tillbaka i miljö 1. Närbild på någon form av futuristisk maskin som finns på platsen. 

 

Klipp 17: Personerna från de olika bilarna tittar utmanande på varandra. 

 

Klipp 18: Bilden växlar mellan de tre männen och den futuristiska maskinen som visar sig vara tre 

stycken robothundar som förefaller bli aktiverade av de tre männen. Det framkommer av att 

hundarna har samma färger som männens kommandocentraler samt att deras rörelser 

överensstämmer att de tre männen kontrollerar de tre hundarna från sina kommandocentraler. 

Hundarna verkar ställa upp sig på rad och “ladda upp” för något som komma skall. 

 

klipp 19: Ytterligare grupper av människor ansluter sig till de tidigare grupperna. De är klädda i 

respektive grupps färger och i liknande maner. 

 

klipp 20: En kvinna klädd i silver med puffärmar och vit hög hatt släpper ner en svävande ballong 

målad med ögon, kanintänder och morrhår.  

 

Klipp 21: En man står uppe på en högt svävande plattform. 

 

Klipp 22: Man ser nu att hundarna står framför en schackrutig startlinje. 

 

Klipp 23: Mannen på plattformen ger ett starttecken, den kaninmålade ballongen far iväg och 

hundarna börjar jaga den. 

 

Klipp 24: Bilden växlar många gånger. Människorna vid bilarna tittar på med spänning. Männen vid 

kommandocentralerna gestikulerar vildsint och styr sina hundar. Hundarna springer för fullt. 

 

Klipp 25: Mannen i den gula kommandocentralen kastar någon form av objekt på mannen i den blåa 

kommandocentralen. 
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Klipp 26: Den blåa hunden faller och tumlar runt våldsamt. Det blå laget blir chockade. De andra 

lagen bli glada. 

 

Klipp 27: Den blå hunden återhämtar sig. Den blå publiken ser nöjda ut. 

 

Klipp 28.  Loppet fortsätter. Bilden växlar mellan de olika parterna. Vodkaflaskan skymtar förbi. 

Spänningen trappas upp 

 

Klipp 29: Hundarna passerar en mållinje.  

 

Klipp 30: Någon krossar en grapefrukthalva i handen. 

 

Klipp 30: Publiken hoppar och hurrar för att sedan se fundersamma ut. 

 

Klipp 31: Målfotot tas av en polaroidkamera, skrivs ut och blåser iväg. 

 

klipp 32: Närbild på brickan med Absolut Vodka-flaskan, en drink och några grapefruktdelar. 

 

På skärm: REMIX AT WWW.ABSOLUT.COM/REMIX 

 

“ABSOLUT Blank - TVC” 

Bild och text: 

Klipp 1: Närbild på ett par händer som öppnar en burk med blå färg. 

 

Miljö 1: En målarateljé med betongväggar. Mitt i rummet står en stor pannå i form av konturen av 

en Absolut Vodka-flaska. En man kommer in i bilden och ställer sig framför pannån med en 

färgburk i handen. 

 

Klipp 2: Närbild på pannån. Absolut Vodkas logga finns redan på pannån men i övrigt är den enbart 

vit. 
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Miljö 2: Utomhus på kullerstensgata. Människor bär elektronisk utrustning och monterar plattor 

med dioder på någon form av anordning. 

 

Klipp 3: Tillbaka till miljö 1. Mannen kastar blå färg mot pannån. Filmas i slowmotion 

 

Klipp 4: Närbild på blå färg som flyger i luften. 

 

Miljö 3: En man med glasögon och förstoringsglas monterar små figurer på en modell föreställande 

små hus och små träd, med hjälp av en pincett. 

 

Klipp 5: Tillbaka till miljö 1. Närbild på gul färg som flyger i luften. 

 

Miljö 4: En tjej i rött målar svart färg med en pensel på en genomskinlig glasskiva. 

 

Klipp 6: Tillbaka till miljö 1. Närbild på orange färg som flyger i luften. 

 

Miljö 5: Två män håller på med någon form av screentryckningsmall. De är utomhus i något som ser 

ut som en park med gröna gräsmattor och formklippta häckar. 

 

Klipp 7: Tillbaka till miljö 1. Blå färg träffar den vita pannån. 

 

MIljö 6: En betonglokal i flera våningar. En man skär ut bitar av en uppförstorad rasterbild 

föreställande ett öga och låter det segla ner på en pannå liknande den i miljö 1. Denna pannå är 

redan målad i turkosa nyanser och har texten “Absolut Blank” skriven på sig. Även andra urklipp 

placeras ut. Han signerar pannån ovanpå “Absolut Blank” texten. 

 

Miljö 7: Det färdiga konstverket från miljö 6 sitter monterat utomhus på en byggnad konstruerad av 

stol. Det ser ut att vara någon form av industrilokal. Många människor beundrar det säkert 6 meter 

höga konstverket. 

 

Klipp 8: Tillbaka till miljö 3. Fler figurer placeras ut med pincett. 
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Miljö 8: Hemma i någons lägenhet. Den är dystert inredd i vitt, svart och gråtoner. Konst ligger 

utspritt i lägenheten. En man fyller i konturerna från en overheadprojektion på en tom flaskformad 

kanvas med en spritpenna. 

 

Klipp 9: Tillbaka till miljö 1. Stop-motion grafik. Närbild på massa färgburkar. Deras lock åker av till 

synes automatiskt.  

 

Klipp 10: Mannen fortsätter kladda på pannån med svart, blå, röd, vit och gul färg. 

 

Miljö 9: Konstverken skapade i miljö 8 sitter uppmonterade på en stenvägg någonstans. Människor 

beundrar dem. 

 

Klipp 11: Tillbaka till miljö 4. Tjejen i rött har fått sällskap av en tjej i blått. De sitter upphängda i 

luften och målar på en stor flaskformad pannå som sitter upphängd i en stor industrilokal. 

 

Miljö 10: Konstverket från miljö 4 sitter uppmuntrat på en stor stenvägg som ser ut att tillhöra 

någon form av monument. 

 

Klipp 12: Tillbaka till miljö 5. Männen trycker svarta Absolut Vodka-flaskor på papper och sprider 

ut på gräset. 

 

Klipp 13: Konstverket från miljö 1 sitter uppmonterat på en gul stenvägg tillhörande något som 

verkar vara en teater. Människor beundrar det nedanför. 

 

Klipp 14: Tillbaka till miljö 5. De svarta flaskorna har skurits ut och satts på pinnar. De står upp 

monterade i gräsmattan och rör sig likt en liten arme med hjälp av stop-motion teknik. 

 

Klipp 15: Tillbaka till miljö 3. Mannen placerar ut saker på en Absolutformad pannå. 

 

Klipp 16: Tillbaka till miljö 2. Konstruktionerna med diodpanelerna står nu upp som ljusstavar. De 

skiftar färg. De är utplacerade i formen av en Absolut Vodka-flaska. 
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Klipp 17: Tillbaka till miljö 3. Massa figurer och miniatyrlandskap ligger i lådor. Mannen har skapat 

ett konstverk som föreställer ett miniatyrlandskap på formen av en Absolt Vodka-flaska. Ovanför 

landskapapet svävar ett snötäcke i samma form. 

 

Klipp 18: Tillbaka till miljö 2. Diodpanelerna skiftar färg. Filmat uppifrån. 

 

Miljö 11: En stor Absolut Vodka-pannå hänger upphängd i en valvöppning till något som ser ut som 

en gammal stenbyggnad. Det projiceras filmsekvenser på pannån. Filmen ser ut att föreställa en tjej i 

en gulaktig folkdräktsliknande klänning som går i en skog.  

 

Klipp 19: Tillbaka till miljö 1. Mannen betraktar pannån som nu återigen är tom förutom texten 

“Absolut Blank”. 

 

text på skärmen: IT ALL STARTS WITH AN ABSOLUT BLANK 

 

Klipp 20: En vanlig Absolut Vodka-flaska står uppställd mot vit bakgrund. 
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Bilaga 2 – Intervjusvar 

Intervju med Elin Widell, Sr. Manager Corporate Communications, Pernod Ricard 

 

Fråga 1. Det känns som att ni har lyckats med att profilera samma ursprungsprodukt på en 

mängd olika sätt som skulle kunna tilltala många olika målgrupper, utan att tumma på 

produktens ursprungsegenskaper och kvaliteter. Detta genom att t.ex. lansera spännande 

designkoncept och att presentera produkten i olika sammanhang tillsammans med 

intressanta kulturskapare. Vi är intresserade av om detta stämmer eller om ni i själva verket 

riktar er mot samma målgrupp ifrån olika vinklar? 

 

I stort sett riktar vi oss till samma målgrupp som vi kallar Urban Creative Millennials som vi når via 

fler olika vinklar men med samma grundfilosofi. Absolut har i grunden alltid varit väldigt konsekvent 

i sin kommunikation. Om man med ett ord ska summera det som alltid drivit Absolut så är det 

kreativitet. Det är det som driver varumärket framåt och tänjer på gränser för vad som är möjligt 

men det finns också inbyggt vårt DNA och allt vi har gjort vad gäller produktinnovation, design och 

marknadsföring. 

 

Våra samarbeten har inbegripit en hel del olika kreativa områden och våra samarbetspartners är allt 

från musiker, konstnärer och modeskapare. I konstvärlden arbetar vi med Absolut Art Bureau, nu 

senast med Art Basel i Miami, i musikvärlden med t.ex. Icona Pop och Woodkid och inom 

modevärlden har vi samarbetat med modeskapare som Gaultier och nu senast Yiqing Yin. Andra 

områden inkluderar t.ex. det digitala där vi samarbetar med Aaron Koblin och de främsta inom den 

världen via events såsom Liquid Data Hackathon. 

 

Så vi använder olika sätt men med samma budskap; kreativitet. Sedan har flaskans design och 

produktens kvalité varit två andra viktiga stommar i kommunikationen. Om det kan tyckas som att 

vi tilltalar många olika målgrupper så är det för att Absolut aldrig har uteslutit någon och vi är stolta 

över att kunna tilltala många olika målgrupper. Ett tecken på det är att Absolut har en stor grupp 

hängivna samlare över hela världen, många som har följt varumärket genom åren, känner igen det 

och har attraherats av just det som konsekvent är en del av varumärkets DNA.   
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Fråga 2. Vilka är era målgrupper? 

Vår främsta målgrupp är den som vi kallar ”Urban Creative Millennials”. 

 

Fråga 3. Hur bär ni er åt när ni väljer ut era målgrupper? 

 

För oss är vår huvudsakliga målgrupp den som väldigt mycket uppskattar det som Absolut står för; 

att ligga i framkant när det gäller innovation och kreativitet. Det är ett naturligt val för Absolut att 

rikta sig till Urban Creative Millennials, de liksom Absolut är digitalt i framkant, älskar kreativitet och 

att utmana det som är möjligt samt uppskattar kvalité. 

 

Fråga 4. Använder ni er av någon segmenteringsmodell för att dela in målgrupperna i olika 

kategorier? Har ni möjlighet att dela med er av information om denna? 
 

Det är vanligt att segmentera olika målgrupper och vi tar fram egna modeller som passar våra behov. 

Dessa är dock inte något som vi offentligt publicerar. 
 

 

Fråga 5. Vilka målgrupper försöker man nå med de olika kampanjerna? (Vi har i detta läge 

tänkt fokusera på koncepten "Transform Today", "Absolut Greyhound", "Absolut Denim" 

och "Absolut Blank" men vi är även intresserade av generella resonemang eller om det är 

någon annan kampanj ni tycker är ett bra exempel. Dessa har vi valt för att de säljer er 

originalprodukt, finns presenterade i liknande format på er youtube-kanal samt alla är 

samarbeten med externa aktörer.) 

 

Vår målgrupp är den samma utan att exkludera någon. Gällande vår senaste kampanj Transform 

Today så bygger den på kreativitet med våra konsumenter i fokus. Våra kreativa samarbeten finns 

där för att inspirera men i slutändan så är det våra Urban Creative Millennials som vi vill ska kunna 

ge uttryck för sin inre kreativitet. Andra intressanta kampanjer inkluderar våra End of Year 

kampanjer såsom Unique och nu senast Originality. Här arbetar vi mycket med att tänja på 

gränserna både vad gäller innovation men också i produktionsledet genom att skapa 4 miljoner unika 

flaskor. 
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Fråga 6. Hur kan man få så skilda kampanjer att kännas så enhetliga? Har ni någon/några 

röd tråd/trådar som binder samman era kampanjer? Både rent estetiskt men också 

strategiskt. Vad får man ändra på och vad får man inte ändra på? t.ex. så heter ju nästan alla 

kampanjer något med "absolut" men "Transform today" verkar ha frångått det litet? 

 

Enhetligheten bygger på att vi alltid är sanna vårt Absolut DNA vilket är kreativitet. Att vara 

konsekvent med flaskans form och produktkvalitet är också viktigt. Sedan kan sättet vi 

kommunicerar detta på ändras. Vi började ju med att låta flaskans form vara det betydande i vår 

kommunikation och nu är det våra konsumenter som står i fokus. Vi vill ge en upplevelse av 

varumärket samt inspirera till eget skapande. Transform Today har skiftat fokus från att visa (vår 

tidiga kampanj) till att låta våra konsumenter få uppleva. För Urban Creative Millennials är det 

viktigt att ”actions spekas louder than words” och det är också något som är viktigt för Absolut - så 

vårt naturliga fokus blir att skapa en upplevelse av Absolut och vad Absolut står för. 

 

Rent estetiskt så är vi noga med att all kommunikation är enhetlig och följer design guidelines för att 

ge en visuell igenkänningseffekt, oavsett kanal/media eller geografi. Här finns en konsekvens i form 

av enkelhet, tydlighet och kvalitet i utförande. Innehållsmässigt så bygger vår kommunikation på de 

kärnvärden runt kreativitet och förändring till det bättre som Absolut historiskt har gjort till sina. En 

tydlig avsändare i form av Absolut är viktigt. Men varumärkesnamnet är idag inte en central del av 

copytexten, liksom flaskan inte längre är en central del av den visuella gestaltningen. 

Folk vill utmanas och skapa sina egna upplevelser tillsammans med varumärken, Absolut skapar 

sådana upplevelser genom t.ex: 

 

• Vårt samarbete med Swedish House Mafia, som startade med Absolut Greyhound och 

slutade i att vi sponsrade deras One Last Tour. 

• Genom vår Absolut Akademi – där vi låter gäster och partners uppleva varumärket under tre 

dagar (Åhus/Sthlm). 

• Absolut har också ett varumärkeshem i centrala Stockholm kallat Absolut Atelier där man 

får uppleva själva essensen av varumärket. 
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Bilaga 3 - Arbetsfördelning 

 
Om en uppsats har två författare bör en redogörelse av hur arbetsfördelningen sett ut göras.  
Denna beskrivs nedan: 
 
Introduktion: Båda författarna 
 
Problemformulering: Anna 
 
Syfte: Niklas 
 
Frågeställning: Båda 
 
Avgränsningar: Anna 
 
Disposition: Anna 
 
Ämnesbakgrund: Niklas 
 
Forskningsbakgrund: Båda 
 
Teori: Anna (förutom ”Diffusion of Innovations”: Niklas, ”Kameleonthypotesen”: Båda) 
 
Metod: Niklas (förutom ”genomförande av studie”: Anna, ”Validitet och reliabilitet: Båda) 
 
Material: Anna 
 
Resultat & Analys: Båda (förutom ” Analys och diskussion av studiens resultat”: Niklas) 
 
Slutdiskussion & slutsatser: Båda   
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Bilaga 4 - Pressmeddelande 

Att förnyas utan att förändras - så jobbar världens bästa vodkamarknadsförare 

Hemligheten bakom framgångsrik marknadsföring är att alltid förnyas. Men hur kan man 

konstant förnya sig utan att tappa sin själ och sina lojala kunder? Hur kan man nå nya 

målgrupper utan att förlora sina tidigare? Dessa funderingar väcktes av två studenter på C-

nivå vid institutionen på informatik och media vid Uppsala universitet. 

 

Ett varumärke som lyckats med detta är Absolut Vodka och svaret tycks vara det motsatta - att inte 

förändras. Absolut Vodka har följt samma grundstrategi i över 30 år. De är trogna sina 

grundvärderingar och den visuella igenkänningseffekten som utgör varumärkets DNA, resten är i 

ständig förändring. Likt en kameleont som skiftar färg för att passa in i olika miljöer tycks 

varumärket Absolut Vodka ha en förmåga att anpassa sig efter rådande omständigheter. Konceptet 

är i det närmaste outtömligt. Originalprodukten, som är oförändrad, ser ut att vara kompatibel med i 

princip vilket sammanhang som helst och har en förmåga att nå ut till många fler målgrupper än 

ursprungsmålgruppen. 

 

I studien “Ny strid, Ny svid” undersöks hur Absolut Vodkas visuella kommunikation riktar sig till 

målgrupper. Genom att analysera reklamkampanjer där produkten är densamma men 

sammanhangen vitt skilda och sedan analysera resultaten från detta med hjälp av en modell som 

delar in konsumenterna i olika målgrupper kan det urskiljas hur varje kampanj appellerar till olika 

kundsegment. Resultatet: Målgruppen är densamma. Det visar sig att förnyas utan att förändras är 

ett mer komplext förfarande än den enkla strategin ger sken av. Att låta vissa komponenter vara 

beständiga medan andra förändras är inte en slumpmässig process utan något som är hårt reglerat av 

en idé som håller allting på plats och visar vägen för alla andra. 

 

För mer information kontakta Anna von Friedrichs Grängsjö tel: 073 811 05 53, 

Anna.von_Friedrichs_Grangsjo.5031@student.uu.se, eller Niklas Svanlindh tel: 070 307 86 68, 

Niklas.Svanlindh.3377@student.uu.se 

 

von Friedrichs Grängsjö. A, Svanlindh. N. Ny strid, Ny svid - En fallstudie av Absolut Vodkas visuella kommunikation 

med avseende på målgruppspositionering. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet. 2013 jan  


