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1. Inledning	  	  

Idag lever vi delar av våra liv på internet där de sociala medierna förser oss med en aldrig 

sinande ström av länkar till filmklipp som alla innehåller olika budskap och uppmaningar. 

Möjligheten att ta del av såväl privata som kommersiella filmklipp är näst intill obegränsad 

och vi sorterar materialet snabbt; visst innehåll passerar utan att vi reagerar särkilt starkt, 

annat väljer vi att sprida vidare till våra personliga nätverk. Vi skiljer inte på det privata och 

det kommersiella utan sprider vidare det som berör oss.1  

Företagens marknadsföringsstrategier handlar idag om att bygga en relation med sina kunder. 

En framgångsfaktor är att de lyckas sticka ut ur mängden och visa upp sina unika särdrag 

samtidigt som de ger kunden en känsla av tillhörighet.2 Corporate storytelling, som innebär att 

berätta historier i och kring sitt företag, är en metod som visat sig framgångsrik för att både 

sticka ut och skapa denna tillhörighet. Metoden har sitt ursprung i USA och är en vanlig 

strategi för att bygga starka varumärken. Berättelsens retoriska funktion i ”the corporate 

story” är att ”skapa en bild av företagets vision samtidigt som den tillför känsloaspekter”.3   

Den klassiska storyn innehåller ”myths, heroes and legends in the organization’s history, and 

expresses the view the organization has of itself and its world”.4 Det spelar ingen roll om 

berättelsen är äkta eller fiktiv, det viktiga är att den ligger nära företagets värderingar för att 

de ska fungera på ett trovärdigt sätt. Två exempel, som de flesta i Sverige känner till är den 

fiktiva historien om ICA-Stig och hans anställda samt den verklighetsbaserade historien om 

Ingvar Kamprads bygge av det globala möbelföretaget IKEA.5  

Innan de sociala mediernas genombrott publicerades dessa kommersiella berättelser på köpt 

annonsplats i tidningar, tv, bio och i det offentliga rummet. Idag publiceras istället många 

                                                

1 På Video Charts topplista för de mest delade filmerna genom tiderna återfinns såväl 
kommersiella som icke-kommersiella filmer.  
2 Majken Schultz och Mary Jo Hatch, ”Att gestalta en organisation”, Identitet, Om 
varumärken, tecken och symboler, Raster förlag, 2002, s. 141−142. 
3 Emma Dennisdotter & Emma Axenbrandt, Storytelling: ett effektivt marknadsföringsgrepp, 
Liber förlag, Malmö, 2008, s. 10. 
4 Miriam Salzer, Identity Across Borders, A study in the ”IKEA world”, Doktorsavhandling 
framlagd vid Department of Managements & Economics, Linköpings universitet, Linköping, 
1994, s. 62.  
5 Dennisdotter & Axenbrandt, 2008, s. 13−15.	  
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berättelser på nätet eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att sprida sitt budskap där 

publiken gärna delar sådant som de tycker är intressant och det som berör.6   

Den vanligt förekommande formen av corporate storytelling, den som tar upp ett företags 

historia, alternativt låter anställda eller kunder på olika sätt vittna om sin goda relation till 

företaget, kompletteras nu på nätet av andra sorters berättelser. I dessa lämnar företagen det 

egna verksamhetsfältet och låter istället berättelsen och dess aktörer stödja företagens visioner 

och marknadsstrategier på ett nytt sätt. Företagen döljer sina kommersiella budskap och 

skapar i stället en alternativ tillvaro och syn på världen. En tillvaro som, i interaktionen 

mellan det privata och det kommersiella, blir till virala succéer som stärker deras positioner.  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med min uppsats är att undersöka och analysera berättelsens roll i reklamfilmer där de 

kommersiella budskapen är dolda. Uppsatsen belyser hur företagen använder dessa berättelser 

som strategiskt verktyg för att skapa en relation till sin publik och genom den virala 

spridningen stärka sin position.  

De frågor som uppsatsen avser att besvara är: Hur förhåller sig berättelserna till det 

verksamhetsområde och den kontext företaget verkar i? Hur används dessa berättelser för att 

skapa engagemang för företaget och dess visioner och på så sätt bidra till den virala 

spridningen?  

1.2	  Tidigare	  forskning	  	  	  

Området storytelling är gediget omskrivet, i allt från vetenskapliga studier till mer praktiskt 

inriktade handböcker för marknadsförare och reklammakare. Det finns också ett antal 

populärvetenskapliga artiklar samt som specialområde i reklambranschens medier.7  

Hanna Sofia Rehnberg har i sin doktorsavhandling, Organisationer berättar (2014) undersökt 

hur ”berättande och berättelser används och anpassas för att fylla organisationers olika 
                                                

6 Mikaela Kjell och Leo Sjökvist, Föreställning om reklam, C-uppsats framlagd vid 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, HT 2013, s. 17.  
7 Ett exempel på en svensk handbok i ämnet, och som används som kursbok för studier i 
företagsekonomi på Linnéuniversitetet och för studier i digitala kulturer på Lunds universitet 
är Storytelling, ett effektivt marknadsföringsgrepp som av Emma Dennisdotter & Emma 
Axenbrandt, som ger goda råd om hur man kan använda sig av storytelling i sin 
marknadsföring. Ytterligare exempel är hemsidan www.storytelling.se som drivs av Matts 
Heijbel, journalist och författare.  	  
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behov”.8 Rehnbergs fokus ligger på hur organisationerna ser på berättelser, storytelling, som 

ett kommunikationsstrategiskt medel och därmed hur berättelsen konstrueras utifrån ett 

avsändarperspektiv.9 Avhandlingen visar bland annat att storytelling;  

”används på arbetsplatser för att skapa gemenskap och stolthet, för att lyfta fram 

vardagshjältar och för att få med arbetare att ansluta sig till de värderingar som 

organisationsledningen omhuldar. De används i den utåtriktade verksamheten för att vinna 

legitimitet för organisationen och för att sälja produkter.”10  

Hon menar att de flesta vet att berättelserna används med dessa syften men att vi lätt glömmer 

bort detta och att det därför är vanligt att ”ofrivilligt låta sig förföras av berättelserna”.11 

Hennes avhandling undersöker däremot inte huruvida storytelling verkligen skapar 

identifikation och relation. Den har heller inte ett specifikt retoriskt perspektiv hur 

argumentationen fungerar. Min uppsats kommer att komplettera Rehnbergs slutsatser genom 

att just behandla hur företagen använder berättelsen som retoriskt verktyg för att skapa 

identifikation och relation till sin publik. 

Ett annat forskningsresultat som denna uppsats avser resonera utifrån är hur publikens 

självbild påverkar bilden av ett företag. Detta har Steve Burt, Ulf Johansson och Åsa 

Thelander vid Lunds universitet i antologin Consuming IKEA (2010) låtit olika forskare med 

olika metoder och perspektiv titta på.12 Sofia Ulfver Sneistrup analyserar där hur IKEA:s 

varumärke passar in i konsumenternas självbild. Hon menar att image byggs upp av en 

människas föreställningar utifrån ett narrativ. Dessa föreställningar bygger i sin tur på den 

subjektiva erfarenheten av den egna sociala statusen och eventuell upplevda förflyttning, 

uppåt eller nedåt i densamma, eller med andra ord ”consumer’s status stories bring together 

self-crafted life narratives with the imagination of one’s own movement inside an objective 

status universe”.13 Sneistrups slutsats om att företagens image påverkas av konsumentens 

                                                

8 Hanna Sofia Rhenberg, Organisationer berättar, Doktorsavhandling framlagd vid 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2014, s. 17. 
9 Rhenberg, 2014, s. 247. 
10 Rhenberg, 2014, s. 17. 
11 Rhenberg, 2014, s. 21. 
12 Steve Burt, Ulf Johansson & Åsa Thelander, Consuming IKEA – Different perspectives on 
consumer images of global retailer, Lund Institute of Economic Research, Lunds Universitet, 
Lund Business press, Lund, 2010, förord. 
13 Sofia Ulfver Sneistrup, ”Imagining IKEA in the status rollercoaster”, Consuming IKEA – 
Different perspectives on consumer images of global retailer, Steve Burt, Ulf Johansson & 
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självbild diskuteras i min uppsats i samband med ett resonemang kring den virala 

spridningens roll för företagens image.  

En tredje studie som är relevant för min undersökning är resultatet i D-uppsatsen, Viral 

Marknadsföring, (2000) av Johan Ekberg och Fredrik Isaksson. Där beskrivs vilka faktorer 

som företagen bör beakta när de utformar sin marknadsföringsstrategi i syfte att nå stor viral 

spridning. Författarna menar att den virala spridningen påminner om den klassiska mun- mot 

munmetoden samt att det krävs en form av ”wow-upplevelse” för att den ska ske.14  Studien 

pekar på att det krävs ett visst engagemang för produkten för viljan att sprida budskapet 

vidare och att det, trots avsaknaden av geografiska gränser, ändå finns kulturella och språkliga 

skillnader som hindrar den virala spridningen.15 I min uppsats kommer jag att visa att deras 

slutsatser om kravet på produktengagemang för spridningsviljan av en länk är överdrivet samt 

att de kulturella och språkliga hindren går att överbrygga. 

 

1.3 	  Material	  och	  avgränsningar	  

De tre filmer som får stå som empiriska exempel i denna uppsats är reklamfilmer där varken 

produkter, företag eller kunder förekommer och heller inte omnämns av aktörerna.  De är 

längre än traditionella tv-reklamfilmer (30 sekunder) och tar därmed mer av publikens tid i 

anspråk.16 De kan alla förstås av engelsktalande personer och har haft en stor viral spridning 

på nätet baserat på delningar på Facebook, Twitter och blogosfären.17  

Den första filmen är från det multinationella skönhetsföretaget Dove med filmen Dove Real 

Beauty Sketches. Filmen är producerad i USA 2013 och har visats över 140 miljoner gånger 

och delats mer än 4,6 miljoner gånger. Den är 6,35 minuter lång och gör inte reklam för en 

                                                

Åsa Thelander, (red), Lund Institute of Economic Research, Lunds Universitet, Lund 
Business press, Lund, 2010, s. 217. 
14 Johan Ekberg och Fredrik Isaksson, Viral Marknadsföring, D-uppsats framlagd vid 
Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, VT 2000, s. 39−41. 
15 Ekberg och Isaksson, 2000, s. 96−97. 
16 Sveriges annonsörer, ”Kunskap om tv från annonsörer, säljare och rådgivare”, 2011, s. 4 
http://www.annons.se/sites/default/files/handbok_tv_2011-06_layout_0.pdf  (2015-05-10) 
17 Antalet delningar redovisas på Mashable Global Ads Chart webbsida, Viral Video Chart, 
http://viralvideochart.unrulymedia.com/chart_keyword/Mashable_Global_Ads_Chart?interval
=all_time (2015-04-20) 
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enskild produkt utan lyfter endast fram företagsnamnet som avsändare i filmens slutscen. I 

filmen talas engelska.18  

Den andra filmen Giving är från det Thailändska telekombolaget TrueMove. Filmen har visats 

19,5 miljoner gånger och delats 1,4 miljoner gånger. Den är producerad i Thailand 2013 och 

är 3.02 minuter lång. Filmen gör inte reklam för en enskild produkt utan lyfter endast fram 

företagsnamnet som avsändare i filmens slutscen. I filmen talas thailändska med engelsk 

textöversättning.19  

Den tredje filmen är svensk, Living with lag från Umeå energi. Filmen har visats 5,7 miljoner 

gånger och delats 80 000 gånger. Filmen är 2,59 minuter lång och gör reklam för 

bredbandsuppkoppling via sitt dotterbolag UmeNets stadsnät. I filmen talas svenska med 

engelsk textöversättning.20   

Jag kommer inte att analysera hur den virala spridningen av filmerna gått till, eller om den 

kompletterats av annan typ av marknadsföring såsom till exempel tv-reklam, tryckta eller 

digitala annonser. Frågan om hur är för teknisk och faller dessutom utanför uppsatsens syfte 

och frågeställningar.  Jag har nöjt mig med att konstatera att en större viral spridning har skett. 

Jag kommer heller inte att analysera eller diskutera utfall eller resultat, det vill säga om 

mottagarnas attityd till företaget har stärkts eller försvagats eller om filmen lett till ökad 

försäljning.  

1.4 	  Centrala	  teoretiska	  utgångspunkter	  och	  metod	  

Fyra teorier ligger till grund för denna studie. Den första handlar om hur vi ska förstå det 

sammanhang reklamfilmen verkar i,  de tre senare är centrala för analysen av själva innehållet 

i filmerna. Nedan följer en redogörelse för huvuddragen i de fyra teorierna. Avsnittet avslutas 

med en kort beskrivning av den metod jag valt att använda mig av. 

 

 
                                                

18 Viral Video Chart, ”Real Beauty Sketches” av Dove, YouTube 
http://viralvideochart.unrulymedia.com/youtube?id=XpaOjMXyJGk(2015-03-03) 
19 Viral Video Chart, ”Giving” av TrueMove, YouTube 
http://viralvideochart.unrulymedia.com/youtube?id=7s22HX18wDY (2015-03-19) 
20 Viral Video Chart, ”Living with lag”av Umeå Energi, YouTube 
http://viralvideochart.unrulymedia.com/youtube?id=_fNp37zFn9Q 
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Den retoriska situationen 

En reklamfilm har naturligtvis ett syfte. Det kan handla om allt från att öka förtroendet för 

företaget till att skapa kännedom om produkter och priser. För att göra en retorisk analys av 

en reklamfilm behöver vi förstå dess kontext. F. Lloyd Bitzer skriver i sin artikel The 

rhetorical situation (1968) att det är den retoriska situationen som ligger till grund för ett 

yttrande. Hans teori om den retoriska situationen går i korthet ut på att en retorisk situation 

kräver tre saker; dels ett påträngande problem (exigence) som kan lösas med hjälp av 

kommunikation, dels en publik (audience) som har förmåga och intresse av att hitta en 

lösning eller förändring av situationen och slutligen ett antal retoriska villkor (constraints) 

som talaren behöver förhålla sig till. De retoriska villkoren kan vara av både artistisk och 

icke-artistisk karaktär.21 Bitzer säger i sin artikel att det är situationen som styr diskursen och 

att såväl talaren som talet endast är ”additional constituents”.22  

Frågan är om man i reklamsammanhang kan ha en så pass deterministisk syn på den retoriska 

situationen som Bitzer står för. Visserligen kan bristen på förtroende för ett företag eller en 

minskad försäljning utgöra grunden för den retoriska handlingen men man kan fråga sig om 

det är situationen eller talaren som styr diskursen. En annan teoretiker som tydligare lyfter 

fram talarens aktiva roll och påverkan för diskursen är Richard E. Vatz när han i sin artikel 

The myth of the rhetorical situation kritiserar Bitzer och lägger istället fram en mer 

relativistisk uppfattning med orden: ”No situation can have a nature independent of the 

perception of it’s interpreter or independent of the rhetoric with which he chooses to 

characterize it”.23 Han menar därmed att retoriken är situerad.  

Bitzer kompletterade så småningom sin syn på den retoriska situationen med att tillskriva 

talaren en större roll genom att säga: ”A rhetorical exigence consists of a factual condition 

                                                

21 Lloyd F. Bitzer, ”The rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric, 1, 1968:1, s. 6. De 
artistiska villkoren handlar om hur talaren använder sig av ethos, logos och pathos och de 
icke-artistiska villkoren utgörs av andra yttre omständigheter som talaren behöver förhålla sig 
till i den specifika situationen. Det finns olika syn på vad som ingår i de icke-artistiska 
villkoren. I denna uppsats används den bredare definitionen av dessa. Se Kjeldsen, 2006, s. 
92. 
22 Bitzer, 1968, s. 8.  
23 Richard E. Vatz, ”The myth of the rhetorical situation”, Philosophy & Rhetroric, Vol. 6, 
No. 3, 1973, s. 154. 
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plus a relation to some interest… An exigence exists when a factual condition and a interest 

are joined”.24   

Eftersom de reklamfilmer som studerats i denna uppsats har produceras inom ramen för 

företagens marknadsföringsstrategi, vars syfte är att stärka företagens position och att 

situationen inte bara fungerar som kravställare utan även som möjliggörare utgår jag i 

uppsatsen ifrån den mer kompletterade synen på den retoriska situationen, det vill säga både 

att situationen är retorisk och att retoriken är situerad.  

Identifikation 

För att förstå berättelsens roll för att övertyga sin publik och på så sätt bli en viral succé 

behöver vi förstå vikten av identifikation.  Kenneth Burke lyfter i A rhetoric of motives (2001) 

fram ordet identifikation som ett viktigt komplement till retorikens nyckelbegrepp – att 

övertala och övertyga. Han menar att identifikation handlar om att dela gemensamma 

intressen utan att vara identisk, att man både är förenade och skilda åt på samma sätt som att 

ett barn är en egen person samtidigt som hon är en del av sina föräldrar.  

Behovet av att hänga ihop med andra, känna en sorts samhörighet med andra, eller det Burke 

kallas för consubstantiality är enligt honom grundläggande för människan och för vår 

möjlighet att förstå varandra. När absolut identifikation eller absolut åtskillnad föreligger 

saknas den ”konflikt” som är grunden för vårt behov av att kommunicera. Han menar att 

identifikation och separation är varandras förutsättningar och retorikens funktion är att vara 

ett kitt däremellan.25 Burke pekar helt enkelt på identifikationens roll genom att säga: 

”Identification is compensatory to division. If men were not apart from one another, there 

would be no need for rhetorican to proclaim their unity.”26 Ett exempel på hur reklammakare 

arbetar med identifikation som verktyg för att övertyga ser vi i olika typer av intygsreklam där 

auktoriteter inom olika områden används och ger sitt utlåtande för att stödja en produkt.  Det 

kan vara när en tandläkare i en reklamfilm förordar en viss tandkräm med orden ”Jag är inte 

bara tandläkare, jag är också mamma….”.  

                                                

24 James Jasinski, "Rhetorical situation”, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford University press, 
New York, 2001, s. 696.  
25 Kenneth Burke, utdrag ur A Rhetoric of Motives, i The Rhetorical Tradition. Readings from 
Classical Times to the Present, red. Patricia Bizzell & Bruce Herzberg, Boston & New York, 
2001, s. 1325. 
26 Burke, 2001, s. 1327.  
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Fält 

I Några egenskaper hos fälten (1992) beskriver Pierre Bourdieu att ett fält är likt ett 

strukturerat rum med en viss position.27 Ett fält, till exempel det kulturella, filosofiska eller 

det vetenskapliga fältet, har både ett specifikt innehåll och vissa egenskaper och de personer 

som ingår i det har gemensamma intressen i att försvara det från intrång.28  

De som härskar i fältet är personer, agenter och institutioner som satsat tid, pengar och 

engagemang i det. De som är etablerade ifrågasätter sällan fältets regler och grunder på grund 

av de ”investeringar i form av tid, ansträngningar etc. som krävs för att vara med i spelet”.29  

Bourdieu menar att:  

För att ett fält ska fungera krävs dels insatser, dels människor som är beredda att spela 

spelet och som har en habitus som innefattar både kunskap om och erkännande av spelets 

inneboende lagar, dess insatser etc.30  

Det pågår hela tiden en strid om hur kapitalet ska fördelas mellan intressenterna och huruvida 

strukturen och det som tas för självklart (fältets doxa) ska bevaras eller förändras.31 De som är 

nykomlingar måste ”betala sitt inträde med att erkänna spelets värde” och samtidigt som de 

utvecklar subversiva strategier inom fältet ifrågasätts inte spelets grunder.32 

Vissa nykomlingar misslyckas med att få tillträde i ett fält och Bourdieu tar upp exemplet 

med Pierre Cardins försök att ”överföra det kapital han ackumulerat inom modevärlden, la 

haute couture, till finkulturen, la haute culture”. Cardin sågades då av en kritikerkår vars 

intresse låg i att stärka sin egen position inom det aktuella fältet.33   

När företagen överger sina produkter i sin reklam, och istället låter en berättelse skapa en 

annan sorts tillvaro och syn på världen i syfte att stödja sin vision och marknadsstrategi, kliver 

de över gränsen för sitt eget verksamhetsfält. I min uppsats kommer jag att undersöka hur 

företagen i de filmer som analyseras, gör anspråk på och också lyckas få tillträde till andra fält 

än det företaget verkar inom, i syfte att öka den virala spridningen.   

                                                

27 Pierre Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten”, ur Texter om de intellektuella, Brutus 
Östlings Bokförlag, Stockholm/Stehag, 1992, s. 41. 
28 Bourdieu 1992, s. 41−42. 
29 Bourdieu 1992 s. 46.  
30 Bourdieu, 1992, s. 42. 
31 Bourdieu, 1992, s. 42−43. 
32 Bourdieu, 1992, s. 45. 
33 Bourdieu, 1992, s. 43−44. 
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Ethos 

Ett centalt retoriskt begrepp för denna studie är ethos samt hur denna appellform används för 

att stärka företagen och deras position på marknaden. Ethos beskrivs av olika teoretiker på 

olika sätt och ges också olika innebörd.  Denna studie använder sig av en definition av ethos 

som de personliga kvaliteter man tillskrivs av andra vid en given tidpunkt där ethos kan 

förändras över tid.34 En annan viktig dimension av ethos som uppsatsen behandlar är vikten 

av autenticitet. Det innebär att, för att en talare ska kännas äkta och naturlig måste publiken 

uppfatta dennes känslomässiga engagemang. Den måste verkligen mena vad den säger.35 

Kjeldsen redovisar resultatet av en studie som bland annat säger att det sker en större 

attitydförändring om ett yttrande görs av någon med hög trovärdighet än av någon med låg: 

[…] eftersom vi är mer uppmärksamma (och misstänksamma) inför personer som uppenbart 

har intention att övertala oss kommer de att vara mindre övertygande än personer som inte 

har samma tydliga intention.36 

 

Narrativ analys som metod 

Den metod som används i min analys är hämtad från Robert Rowland som i Rhetorical 

Criticism (2009)  ger exempel på hur en narrativ analys kan genomföras. I korthet går 

metoden ut på att berättelsens form; med dess karaktärer, platsen den utspelar sig på samt 

intrigen presenteras. Därefter analyseras berättelsens funktion, det vill säga om den stimulerar 

publiken och hur identifikationen skapas, platsens roll för förståelsen samt på vilket sätt den 

berör våra värderingar och behov. Genom att sedan sätta samman formen och funktionen för 

att se hur dessa fungerar tillsammans går det sedan att säga något om berättelsens 

trovärdighet.37 I analysen använder jag mig av detta tillvägagångssätt kompletterat med ett 

resonemang om fält och förståelsen av ethos.  

                                                

34 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag, Introduktion till modern retorikteori. Studentlitteratur, Lund 
2008, s. 127. 
35 Kjeldsen, 2008, s. 129. 
36 Kjeldsen, 2008, s. 146. 
37 Robert Rowland, ”The Narrative Perspective”, Rhetorical Criticism: Perspectives in action. 
Jim A Kuypers (red.) Lexington Books, 2009, s. 122−123. 
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1.5 Uppsatsens	  disposition	  
 

I kapitel 2. Dove Real Beauty Sketches analyseras reklamfilmen från skönhetsföretaget Dove. 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning den retoriska situationen följt av en presentation av 

filmen och dess form; intrigen, karaktärerna och platsen den utspelar sig på. Kapitlet avslutas 

med en analys av filmens funktion där studiens frågställningar besvaras: Hur förhåller sig 

berättelserna till det verksamhetsområde och den kontext företaget verkar i? Hur används 

dessa berättelser för att skapa engagemang för företaget och dess visioner och på så sätt bidra 

till den virala spridningen?  

I kapitel 3. Giving analyseras reklamfilmen med samma namn från telekombolaget 

TrueMove. Även detta kapitel inleds med en redogörelse för den retoriska situationen följt av 

en presentation av filmens form. Kapitlet avslutas med en analys av filmens funktion för att 

svara på frågeställningarna. 

I kapitel 4. Living with lag behandlas reklamfilmen från Umeå Energi enligt samma mönster. 

Först görs en kort redogörelse av den retoriska situationen följt av en presentation av filmens 

form. I den efterföljande analysen av filmens funktion besvaras studiens frågeställningar.  

I kapitel 5. Avslutande diskussion och resultat jämförs de tre reklamfilmernas likheter och 

olikheter i förhållande till de teorietiska utgångspunkterna.  
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2.	  	  Dove	  Real	  Beauty	  Sketches	  (Dove)	  

Dove är ett globalt varumärke med verksamhet i 12 länder. Verksamheten startade i Holland 

1889. Idag arbetar företaget med skönhets- och hygienprodukter och ägs av moderbolaget 

Unilever. Något vi alla vet är att ett företags huvudsakliga roll och uppdrag är att tjäna pengar 

åt sina ägare, men också att detta fungerar dåligt som ett säljargument gentemot kunder och 

anställda. Därför legitimerar sig företagen genom att istället presentera olika typer av 

framtidsvisioner38 som handlar om andra värden är de monetära och försöker på så sätt  

attrahera kunder och anställda. Dove presenterar sin vision på sin svenska webbplats på 

följande sätt: ”Dove anser att skönhet  ska vara för alla. Dove vill hjälpa alla kvinnor att 

förverkliga  sin personliga skönhet genom att skapa  produkter som ger verklig förbättring för 

 din hud och ditt hår.”39  

 

En av Dove’s marknadsstrategier och som ligger i linje med deras vision är att arbeta med att 

lyfta självkänslan hos kvinnor. De menar att det idag finns ett problem med kvinnors sätt att 

se på sig själva och tillhandahåller därför både fakta och andra perspektiv på temat skönhet på 

sin webbplats.40 Informationen vänder sig i huvudsak till en kvinnlig publik som intresserar 

sig för frågor kring skönhet och hälsa. Företaget har även en egen kanal på YouTube som 

bland annat innehåller olika filmer på detta tema.41 Reklamfilmen Dove Real Beauty Sketches 

är ett exempel på företagets sätt att försöka positionera sig som det ledande företaget i 

segmentet. Företagets marknadsföringsstrategi ska därför förstås utifrån Bitzer’s 

kompletterade syn på den retoriska situationen, då han säger: ”An exigence exists when a 

factual condition and an interest are joined”.42 Den lediga marknadspositionen sammanfaller 

med företagets intresse och de tar tillfället i akt och agerar. De ser helt enkelt en möjlighet att 

                                                

38 Det finns ingen enhetlig definition av vad en vision är men det som avses i detta 
sammanhang utgörs av den definition som Jon Viklund presenterar i sin artikel ”Den politiska 
visionens retorik” i Rhetorica Scandinavica, nr. 66/67, 2014 på sidan 79. ”En vision är 
retoriskt sett en beskrivning som tar hjälp av fantasin för att beskriva det närvarande och det 
kommande i syfte att skapa uppslutning bakom en konkret målsättning eller en mera allmän 
filosofisk eller existentiell föreställning.” 
39 Dove, http://www.dove.se/sv/Var-mission/Var-vision/default.aspx (2015-03-03) 
40 Dove, http://www.dove.se/sv/Tips-och-knep/Artiklar-och-rad/default.aspx (2015-03-10) 
41 Share your #beautystory, YouTube https://www.youtube.com/user/doveunitedstates (2015-
05-07) 
42 Jasinski, James, "Rhetorical situation”, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford University press, 
New York, 2001, s. 696.  
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tjäna pengar på att skapa positiva associationer kring sitt företag genom att tala om hur man 

kan stärka kvinnors självkänsla.  

2.1	  Presentation	  av	  filmens	  innehåll	  

Reklamfilmen inleds med en kvinna som kommer gående in i en ekande stor industrilokal. 

Klassisk musik spelas i bakgrunden. Berättarrösten, vilken tillhör kvinnan som är i 

trettioårsåldern säger ”I always thought people were so cute when they have their little 

cheeks…..”. Kameran sveper över hennes ansikte i närbild. Hon sitter i en fåtölj i lokalen och 

berättar vidare vad hon skulle vilja ändra på i sitt utseende om hon kunde. Vi får därefter följa 

henne i några korta klipp från hennes vardag där hon lägger fram kläder och sminkar sig 

framför spegeln. Den vardagliga situationen känner troligtvis de flesta västerländska kvinnor 

igen sig i. Hon kunde varit jag.  

 

Berättelsen befolkas efter en kort stund av ytterligare av en karaktär. En man som beskriver 

sig själv som konstnär och tecknare. Hans roll är att teckna av henne utan att se henne, att 

betrakta henne genom hennes egna ögon. Kvinnan beskriver sitt utseende för honom och han 

börjar teckna.  

 
Dove Real Beauty Sketches (2.34 minuter) 

I detta skede är det oklart vad filmen handlar om. Fler kvinnor gör så småningom entré i 

filmen, alla beskriver de sitt utseende för tecknaren som sitter bakom en tunn vit gardin och 

ritar dem. Det är lugnt och stilla. Endast tecknaren och den kvinna som för tillfället 

avporträtteras finns i den stora ljusa lokalen. Ytterligare personer, både män och kvinnor, 

samtliga i medelåldern och med olika etniskt ursprung tar så småningom plats i den vita 
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fåtöljen. Historien drivs framåt av de olika berättarrösterna som alla beskriver hur de upplever 

sitt eget, eller en för dem okänd kvinnas utseende. Tecknaren tecknar två olika porträtt av 

varje kvinna, ett utifrån hennes egen beskrivning och ett utifrån ifrån en annan persons 

beskrivning av henne. Det framgår efter en stund att självbeskrivningen i högre grad lyfter 

fram brister såsom ”crow feet” eller ”fat rounder face” medan den andres beskrivning lyfter 

fram helt andra, mer positiva och vackra attribut såsom ”very nice blue eyes” eller ”cute 

nose”.  Det är bara kvinnor som beskrivs och avtecknas, inga män.  De män som förekommer 

i filmen är där för att betrakta, beskriva och bedöma kvinnor. Att vara vacker är högt värderat 

i dagens samhälle och många kvinnor känner igen sig i den självkritiska blick på sitt utseende 

som kvinnorna i filmen har. Kvinnorna kliver in i lokalen, låter sig bedömas och på så sätt 

även objektifieras av andra för att sedan tolkas av en manlig tecknare.  

En bit in i filmen får vi se alla dessa porträtt  hängande parvis i lokalen. Publiken kliver in i en 

konstutställning med kvinnoporträtt i två olika versioner.  

Dove Real Beauty Sketches (4.56 minuter) 

Vi får följa de enskilda kvinnornas reflektioner kring sina egna bilder. En av kvinnorna säger: 

”I have some work to do on myself” och en annan säger ”Our self perceptions are generally, 

kind of harsh and unbecoming when really that’s not how the world sees us”. I detta skede 

framträder sakta men säkert filmens och avsändaren Doves huvudsakliga budskap ”You are 

more beautiful than you think”.  Filmen avslutas med att vi lämnar utställningslokalen och 

kliver tillbaka till vardagen med några kärleksfulla klipp där en av kvinnorna kramar sin man.  
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Dove Real Beauty Sketches (3.39 minuter) 

2.2	  Analys	  	  

Filmen skapar identifikation hos sin publik genom att på ett allvarligt och varsamt sätt 

problematisera kring frågan om skönhet. Själva historiens intrig växer sakta fram under 

filmen. Genom att låta de avporträtterade kvinnorna vara historiens protagonister och 

antagonister på samma gång skapas en spänning. Kvinnorna framställs som sin egen fiende 

och upplösningen kommer först när detta uppdagas och de står inför olika bilder av sig själv. 

Tecknaren, och den andra personen som beskrivit dem fungerar mer som ett medel för att nå 

självinsikt än som aktörer i historien. Historien bärs helt upp av alla dessa anonyma kvinnor 

som skulle kunnat vara vem som helst av filmens publik. Vi känner igen oss, vi är lika men 

ändå olika och precis som Burke säger ”put identification and division ambiguosly together, 

so that you cannot know for certain just where one ends and the other begins, and you have 

the characteristic invitation to rhetoric.”43 Filmen ger oss en reflektion av hur vi ser på oss 

själva och vår omgivning. Berättelsen övertygar oss om behovet av att omvärdera oss själva 

och att revidera en många gånger felaktig självbild.   

Identifikationen sker på två plan, dels den som sker mellan publiken och de avporträtterade 

kvinnorna och dels av den identifikation som sker mellan kvinnan själv och hennes porträtt. 

Hon behöver definiera och identifiera sig utifrån de två olika versioner av henne som 

presenteras. Genom att låta publiken få ta del av hennes sätt att förstå och acceptera en annan 

                                                

43 Burke, 2001, s. 1328.  
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bild av sig själv kan vi också se på oss själva på ett nytt sätt. Antagonisten förvandlas till 

protagonisten, fienden förvandlas till hjälte. Publiken kan även identifiera sig med den person 

som fått till uppgift att beskriva en för dem okänd kvinna. Hur många gånger har man inte 

talat om för någon som kritiskt granskat sig själv hur annorlunda man ser på saken. Publiken 

kan känna igen sig i båda rollerna.  

Dove som producent och avsändare finns ingenstans närvarande i berättelsen, inte heller 

presenteras eller beskrivs någon av deras produkter. Dove är ett företag inom 

skönhetsbranschen men de låter ändå filmen kliva in i konstens fält genom att använda sig av 

attribut som ingår i det. I berättelsen gestaltas konstnären och hans fria tolkning samt hur vi 

ser på oss själva, vi är både betraktare och den betraktade.  

Kvinnor har genom historien gestaltats för att lyfta fram skönhet. Dove ingår i 

skönhetsbranschen och lånar nu konstens medel för att byta perspektiv och skapa en 

trovärdighet och ett starkare ethos. Vi kan jämföra Dove med en nykomling inom ett nytt fält, 

de befinner sig inte längre i de kommersiella skönhetsföretagens värld. Berättelsen handlar 

inte om deras produkter och deras fördelar. De flyttar sin historia till en helt nytt fält; konsten 

och den fria tolkningens. Precis som Bourdieu pekar på måste man ställa sig frågan om de 

håller sig till spelets regler för vara trovärdiga.44 Konstkritikerna skulle kanske säga nej 

samtidigt som tecknaren själv presenterar sig som en konstnär som gått i konstskola. För 

honom är detta konst och konstens syfte är i detta fall att lyfta fram att illustrera en självbild 

och nu ställer han ut sin konst i en ljus industrilokal. Eftersom berättelsen sprids på nätet och 

de som anser sig tillhöra konstens fält varken kan kontrollera inträdet eller om spelreglerna 

följs, är det publiken som dömer. Det är publiken som avgör om konstnärens alster kan 

erkännas som konst och därmed erhålla den trovärdighet som konstens äger. Gränsen mellan 

kommersiella budskap och äkta konst suddas härmed ut.  

Det andra fältet som beträds, att lyfta frågan om självkänsla och självreflektion, tillhör 

psykologin. Dove går här varsamt fram och håller sig till spelreglerna genom att låta 

kvinnorna själva föra resonemanget, precis som i en terapisituation, där ingen dömer utan 

bara lyssnar. Dove erbjuder både kvinnorna i filmen och dess publik en form av terapi ”light”. 

Dove argumenterar inte alls för sina produkter. De lånar istället kvinnornas ethos genom att 

låta dem berätta en historia som griper tag, en historia där de ”vanliga” kvinnorna, de som 
                                                

44 Bourdieu, 1992, s. 49. 
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publiken kan identifiera sig med, står i fokus. Genom att låta kvinnorna stå för berättandet 

sänker Dove garden hos publiken och undviker därmed, den misstänksamhet som gärna 

uppstår när någon talar som uppenbart har intention att övertyga oss.45 Det är däremot 

sannolikt att publiken tar till sig Doves underförstådda budskap om att företaget är med i 

kvinnornas kamp mot sina egna kritiska blickar, med uppmaningen om att de ska vara snälla 

mot sig själva. Dove vill uppfattas som skönhetsföretaget som är emot hetsen och kraven och 

att kvinnan kan bli sin egen hjälte genom att se sig själv med andra och andras ögon.  

Filmen med dess berättelse skapar den identifikation Burke talar om och övertygar genom att 

skapa en känsla av fria val. Den överraskar genom att bryta gränser och träda in i ett nytt fält.   

Jag kan konstatera att berättelsen är effektiv. Publiken accepterar och gillar historien, och de 

som förstår budskapet och delar Dove´s syn på värdet av en god självkänsla sprider budskapet 

vidare. Denna publik bidrar därmed till att stärka Dove’s image i enlighet med Sneistrups 

resonemang.46  

Jag vill slutligen påpeka att Dove, trots all sin välmening om att stärka kvinnors självkänsla, 

ändå objektifierar dem genom att låta dem, om än i ny och annorlunda form, definiera sig 

själva i förhållande till andras blickar.  

                                                

45 Kjeldsen, 2008, s. 146. 
46 Sneistrup, 2010, s. 217. 
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3.	  	  Giving	  (TrueMove)	  

TrueMove säljer kommunikationslösningar och utgör en del av det Thailändska 

telekombolaget True. True har funnits på marknaden sedan 1993 under ett namnet 

TelecomAsia Corporation Public Company Limited men bytte namn till True 2004 i syfte att 

förnya och stärka sitt varumärke.47   

 
Precis som Dove har dotterbolaget TrueMove tagit fram en vision för att skapa ett större 

engagemang och intresse för sitt företag. Visionen presenteras på deras webbplats där de 

säger att de vill: ”become the only ‘true’ convergence play, fulfilling people’s lives through 

innovative convergence platform and devices, so people and businesses can share and give 

‘values’ and ‘togetherness’, which are the true value of life.”48  Utöver visionen arbetar hela 

True-koncernern även med så kallad Corporate Social Responsibility (CSR). De skriver på sin 

webbplats att de är klara över att deras affärsbeslut kan ha stor ekonomisk, social och 

miljömässig påverkan och att allt deras arbete därför omfattas av de fyra kärnvärdena: 

omhändertagande, kreativitet, mod och trovärdighet.49   

 
Både visionen och kärnvärdena ska ses som en strategi för att stärka företagets position på 

marknaden och filmen Giving är ett exempel på hur de arbetar med strategisk marknadsföring. 

Den retoriska situationen påminner om Dove’s och genom att visa upp och kommunicera sin 

syn på socialt ansvarstagande försöker även TrueMove skapa positiva associationer till sitt 

företag. Det finns inga uttalade förväntningar hos den publik de kommunicerar med om att de 

ska lyfta sociala frågor. Den retoriska situationen fungerar både som möjliggörare och 

kravställare då publiken förväntas delta aktivt genom att sprida budskapet vidare i de sociala 

medierna. Företaget har identifierat ett problem som de kan kommunicera och skapa 

engagemang kring, precis som Bitzer säger ”The world really invites change – change 

conceived and effected by human agents who quite properly adress a mediating audience”.50 

Varken företaget eller filmen adresserar någon specifik målgrupp baserat på ålder eller kön 

utan vänder sig till en bred allmänhet.  

 

                                                

47 True, ”True Story”, http://www3.truecorp.co.th/investor/entry/13 (2015-04-20) 
48 TrueMove, ”Our vision and values", http://www3.truecorp.co.th/investor/entry/14 (2015-
04-20) 
49 True, ”True CSR”, http://www3.truecorp.co.th/investor/entry/41 (2015-04-20) 
50 Bitzer, 1968, s. 13. 
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3.1	  Presentation	  av	  filmens	  innehåll	  	  

I filmens inledningsscen ser vi en hur en fattig thailändsk pojke i 10-årsåldern jagas för att 

sedan bli fasthållen och högljutt anklagad av en kvinna för att ha stulit medicin. Det myllrar 

av liv och ljud i den smala gränden. Pojken sänker skamset huvudet, tittar ner i marken och 

säger att den är till hans mamma. En man i förkläde från en närliggande restaurang ansluter 

och betalar för medicinen. 

 

 

Giving (0.12 minuter) 

 

Redan efter 12 sekunder har publiken fått bilden klar för sig. Den bjuds in till en myllrande 

gatumiljö och kan direkt identifiera sig med var och en av de tre presenterade karaktärerna; 

känslan av harm hos den bestulna kvinnan, pojkens skam av att ha gjort fel och mannens 

godhet när han kommer till pojkens undsättning. Mannen ber sin dotter, som är i samma ålder 

som pojken att hämta lite soppa som han kan ta med sig hem till sin sjuka mamma. Pojken tar 

emot påsen med medicinen och soppan, vänder upp blicken och ser upp på mannen, som för 

att pränta in hans ansikte och godhet samtidigt som svag musik spelar i bakgrunden. Efter ett 

ögonblick försvinner han snabbt, utan att tacka mannen. Scenen tonar ut, blir svart och 

övergår till samma miljö och med bildtexten, ”30 years later”.  Mannen, som är restaurangens 

ägare lagar och serverar mat tillsammans med sin dotter. En tiggare dyker upp och får en 

portion soppa med sig i en påse. Samspelet mellan pappan och dottern låter publiken förstå att 

pappan under alla dessa år alltid bistått fattiga och utsatta med ett mål mat.  

 

Direkt efter att mannen gett tiggaren mat faller han bakåt och berättartempot som hittills varit 
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högt, bryts nu av med klipp av slamrande porslin och dotterns förskräckta min i slowmotion. 

Hjälten är i fara, tankar som ”låt honom klara sig” far igenom huvudet hos publiken innan de 

förstår att han överlevt då de i nästa scen ser honom på sjukhuset med en läkare vid sin säng.  

    
Giving (1.11 minuter) 

Musiken, ett sakta, lite entonigt och vemodigt pianoklinkande spelar hela tiden i bakgrunden. 

Bildväxlingar mellan sjukhuset och dotterns förtvivlade situation där hon sitter vid köksbordet 

och tvingas fatta beslut om att sälja restaurangen för att kunna betala sjukhusräkningen som 

överlämnats till henne av en sköterska. En känsla av hopplöshet sprider sig då fattigdomen nu 

drabbar den lilla familjen.  

 

Bilder, musik och klipp ger en tät historia. De använder sig av de grepp som används i de 

klassiska spel- och dramafilmerna där historien berättas med aktörer, scener, kameraåkningar, 

ljussättning, replikskiften, klipp, musik och tempo som om det vore vilket oberoende drama 

som helst. Det är som en spelfilm och vem som är avsändare eller producent är ointressant, 

bara det slutar lyckligt. Vi befinner oss återigen på sjukhuset. Musiken tystnar för ett 

ögonblick och vi hör det pipande ljudet från maskinen som mäter den sjuke mannens EKG. 

Ljuset bryter in genom fönstret och den vakande dottern som sitter vid sängen vaknar till ur 

sin slummer. Bredvid henne ligger ett kuvert. Nu börjar bakgrundsmusiken igen med sina 

suggestiva stilla toner och vi ser hur hon öppnar och läser. Det är sjukhusräkningen som visar 

sig vara betald. Hon läser det som står med förvånad och oförstående blick: ”All exepenses 

paid 30 years ago”. Nu växelklipps scenerna i slowmotion och publiken får följa dagens 

händelse vid sjuksängen och den 30 år gamla händelsen med den unga pojken som stal 

medicin. Dottern fortsätter att läsa räkningen samtidigt som kameran sakta sveper över och vi 

får följa orden: ”With 3 packs of painkillers and a bag of veggiesoup”.  



	   21 

 

 
Giving (1.54 minuter) 

 

Under berättelsens gång har vi kunnat identifiera oss med dotterns sorg och oro för pappans 

hälsotillstånd och för att inte kunna betala. Vi förstår, samtidigt som den oroade dottern, att 

den pojke som pappan räddade 30 år tidigare är den läkare som nu behandlar hennes far. Det 

är först nu intrigen får sin upplösning och publiken kan andas ut, vi förstår att allt kommer att 

gå bra. Filmen avslutas med ytterligare några växelklipp från sjukhusscenen där läkaren 

opererar, och stöldscenen 30 år tidigare. I klippen från stöldscenen ser vi händelsen på nytt 

och det som framkommer nu är hur pojken verkligen studerar mannens ansikte, som för att 

pränta in det i minnet. Ansiktet på den som då räddade livet på hans mamma. Ingen kan vara 

oberörd när avsändaren till filmen, TrueMove lägger upp sitt explicita budskap tillsammans 

med sin logotyp ”Giving is the best communication”   

3.2	  Analys	  	  

Precis som i exemplet med Dove’s Real Beauty Sketches finns inte heller TrueMove som 

företag eller dess produkter närvarande i filmen. TrueMove använder sig däremot, till skillnad 

från Dove, av spelfilmens klassiska koncept. Med en tydlig berättelse som drivs framåt av 

spänningen i historien låter man publiken invänta den välgörande upplösningen på intrigen. 

Rehnberg menar i sin avhandling att vi lätt kan låta oss förföras av en berättelse och glömma 

vem som är avsändare.51 Den här berättelsen avslöjar inte vem som är avsändare eller inom 

                                                

51 Rhenberg, 2014, s. 21. 
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vilket fält denna verkar. Det finns inga som helst spår av produktplacering eller kommersiella 

budskap i filmen. Den misstänksamhet som ofta uppträder då vi vet att någon försöker 

övertyga oss om något finns inte.52 Vi har sänkt garden och låter oss förföras av berättelsen. 

Vi vill veta hur det ska gå för vår protagonist och hjälte, och intresserar oss inte för vem som 

är avsändare eller producent. Protagonisten, den gode givaren kämpar mot filmens antagonist, 

fattigdomen. Oavsett miljön är detta en situation publiken kan identifiera sig med. Som 

västeuropé möter man idag många människor som är i behov av hjälp. Publiken känner det 

som Burke kallar consubstantiality, det vill säga en sorts samhörighet med filmens 

restaurangägare som står som symbol för det goda och alla de som väljer att osjälviskt ge till 

de behövande.53 Intrigen som rör och berör våra samveten driver handlingen framåt.  

 

Genom att skapa en effektiv identifikation med de olika karaktärerna, att låta den gode 

givaren och protagonisten som gestaltas av mannen som äger restaurangen få ett nytt ansikte 

genom att byta roll med den fattige pojken låter TrueMove publiken påminnas om hur sårbart 

livet är. De flesta i publiken vill nog uppfatta sig som goda, och oavsett var på den sociala 

stegen vi befinner oss har vi förmågan att känna sympati och en vilja att dela med oss. 

TrueMove ger publiken möjlighet att spegla sig och sin egen självbild i deras vision. Precis 

som Sneistrup menar i sin studie bidrar inte bara filmen, utan även dess publik till att stärka 

företagets image.54 Filmen är ett exempel på hur en publik som identifierar sig som 

godhjärtade väljer att sprida budskapet vidare genom att delningar på internet. Goda 

människor gör armkrok med det goda företaget och båda parter drar fördel av detta.  

 

Berättelsen är så stark i sin framställning och utförande där filmskaparen aktivt spelar på 

känslor och identifikationen. Det språkliga hindret, som Ekberg och Isaksson pekar på, 

undanröjs genom en mycket kortfattad dialog som dessutom är textad på engelska. Det krävs 

inte heller något engagemang för produkten för att vi ska vilja sprida budskapet vidare utan 

det som engagerar är själva berättelsen.55 Berättelsen om den gode givaren engagerar och 

skapar känslor och spänner över alla kulturella och språkliga gränser.  

 

TrueMove använder sig inte av det klassiska corporate storytellinggreppet där innehållet 
                                                

52 Kjeldsen, 2008, s. 146. 
53 Burke, 2001, s. 1325. 
54 Sneistrup, 2010, s. 217. 
55 Ekberg och Isaksson, 2000, s. 39−41. 
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cirkulerar kring en berättelse om företaget, dess produkter, kunder eller medarbetare. 

Företaget väljer istället att med sin berättelse kliva in i ett nytt fält – det som normalt tillhör 

politiken. Filmen handlar om själva livet och det sköra i att vara människa. Att vi behöver 

varandra och att lösningen på allvarliga problem inte ligger i några kommersiella produkter 

utan i politiska lösningar och med ett socialt engagemang, ett engagemang som ofta företräds 

av välgörenhetsorganisationer vilka i sin tur sätter press på de politiska beslutsfattarna att hitta 

lösningarna. Välgörenhetsorganisationerna i sin tur är de som med hög trovärdighet brukar 

kommunicera vikten av att visa medmänsklighet.  

 

Med en spännande historia skapar företaget uppmärksamhet genom att belysa de ekonomiska 

problem som finns i världen där många fattiga inte omfattas av de sociala och ekonomiska 

skyddsnäten. De legitimerar sitt inträde i det politiska fältet genom att låta filmen anknyta till 

företagets fyra kärnvärden: omhändertagande, kreativitet, mod och trovärdighet. Gränserna 

för vad som är politikens, det civila samhällets och företagens ansvar och diskurs håller på att 

suddas ut allt mer.56 Kanske är det därför publiken inte reagerar negativt på företag som kliver 

över gränser och gör anspråk på att uppfattas som seriösa aktörer i ett nytt fält. Jag menar 

också att de som ingår i det politiska fältet sedan tidigare också välkomnar nya aktörer 

eftersom de inte på egen hand med politiska medel kan lösa problemet med fattigdom och 

social utsatthet. Fler händer behövs och så länge spelreglerna inte ifrågasätts går det bra.  

 

Min poäng är att de beträder det politiska fältet, de accepterar spelreglerna utan att ifrågasätta 

dem eller göra någon partiell revolution eller kräva förändring, i syfte att upplevas som en 

ansvarsfull och samhällsengagerad aktör. Det fungerar och publiken ställer välvilligt upp på 

deras strategi. Med hjälp av en retorik som påminner om välgörenhetsorganisationerna kliver 

företaget in i politikens fält in för att exponera sig och sina kärnvärden. Jag vill även belysa 

att det, trots detta, inte är företaget som står för det sociala engagemanget utan det är deras 

publik och potentiella kunder. TrueMove lånar sitt ethos av såväl restaurangägaren som 

läkaren och sin publik. Det är de som är de som bär företagets kärnvärden och är de verkliga 

hjältarna. Trots det, eller kanske just på grund av det, sprider vi filmen vidare och låter på så 

sätt TrueMove stå som avsändare för det goda.  

                                                

56 Jon Viklund, ”Den politiska visionens retorik”, Rhetorica Scanidnavica 66/67 2014, s. 90. 
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4.	  	  Living	  with	  lag	  (Umeå	  Energi)	  

Umeå Energi är ett kommunalägt bolag som levererar el, värme och bredband. Energibolaget 

har funnits sedan 1895 då de började med att försörja kommunen med gatubelysning och idag 

konkurrerar bolaget på en avreglerad energimarknad. Varumärket UmeNet registrerades 1994 

och samma år började det optofiberbaserade bredbandsnätet att byggas.57  Inte oväntat har 

därför även detta företag en vision som de på olika sätt kommunicerar för att positionera sig 

och sitt varumärke. Visionen beskrivs på webbplatsen som att ”ge våra kunder en enklare 

vardag och regionen en hållbar framtid”.58 I likhet med TrueMove säljer UmeNet en produkt 

som är svår att särskilja på marknaden och även de lyfter fram sitt sociala engagemang som 

en konkurrensfördel. Utöver detta bedriver de också ett pågående forskningsarbete kring 

hållbarhet som omfattar alger, gas och etanol.   

Bolaget har precis som Dove en egen kanal på YouTube där de lägger upp filmer för att öka 

intresset för sin verksamhet inom bland annat området hållbarhet.59 Filmen Living with lag60 

är ett exempel på hur företaget arbetar med strategisk marknadsföring för att lyfta fram sitt 

snabba bredband och sin vision. Den retoriska situationen kan jämföras med de övriga 

bolagens där situationen både fungerar som möjliggörare och kravställare. Moderbolaget 

Umeå Energi vänder sig till en bred allmänhet medan UmeNet i huvudsak vänder sig till 

personer som använder sig av internet och som värderar bredbandsuppkopplingens fördelar. 	  

4.1	  Presentation	  av	  filmens	  innehåll  

Med känslan av en amatörfilm inleds filmen med en scen från en idrottshall där två ungdomar 

spelar pingis. Killen, som har en svartliknande låda för ögonen, rör sig klumpigt och missar 

bollen. Ljudet från pingisbollen och hans kvinnliga medspelares kommentarer är det enda ljud 

som hörs. Strax efter börjar musik spelas i bakgrunden och en text läggs över bilden: ”during 

two days in april the fiber broadband provider ume.net performed an experiment. Four 

volunteers got to experience internet’s biggest disturbance in real life.” Killen verkar helt 

vilsen och letar efter den tappade bollen när den sista textremsan läggs på: 

                                                

57 Umeå Energi, Om oss, historia, http://www.umeaenergi.se/om-oss/historia/1960-till-2000, 
(2015-03-29) 
58 Umeå Energi, Vår vision, http://www.umeaenergi.se/om-oss/var-vision, (2015-03-29) 
59 Umeå Energi, http://www.youtube.com/user/umeaenergi, YouTube, (2015-04-20) 
60 Lag betyder fördröjning.   
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LIVING WITH LAG* 

 *when slow internet causes disruption or delay to the user.” 

Det finns ingenting i inledningen som tyder på att detta är en reklamfilm. Det professionella 

filmhantverket som ofta finns i reklamfilmer saknas och det hela ger känslan av ett 

experiment som dokumenteras av en amatör med en mobiltelefon. Nästa scen utspelar sig i ett 

rum som skulle kunna vara ett föreläsningsrum på universitetet. En ung man med skägg och 

skärmmössa instruerar några ungdomar om hur tekniken fungerar för något som ser ut som 

blandning av en kamera och cyklop och som visar sig vara ett Oculus Rift.61 Han säger ”vi 

kör på en tredjedels sekundlag, och sedan med tre sekunder” och för handen förbi glaset på 

apparaten för att demonstrera vad han menar. Skratt och röster hörs när effekten blir tydlig 

och kommentaren från en av ungdomarna blir spontant ”Det är galet lång tid”. 

Living with lag (0.33 minuter) 

Nästa scen är tagen från ett workout-pass. Den unga tjej som deltar bär Oculus Rift lyckas 

inte alls hänga med i rörelserna. Hon går åt fel håll, krockar med andra och upplevs mycket 

klumpig och utan taktkänsla. Passet tar slut och det uppstår en diskussion mellan henne och 

de andra ungdomarna som deltar i experimentet. Fortfarande filmas allt med en enkel 

handkamera eller mobiltelefon och det hela upplevs som en dokumentär redovisning av ett 

experiment. Publiken har nu förstått att användningen av Oculus Rift fördröjer seendet hos 

användaren med ett antal sekunder.  I nästa scen befinner vi oss i ett kök där en kille lagar mat 

med Oculus Rift på sig. Han misslyckas med att få ner de knäckta äggen i skålen och häller 

                                                

61 Ett Oculus Rift beskrivs av tillverkaren som nästa generations headset för en virtuell 
verklighet designat för spelvärlden. Läs mer på https://www.oculus.com/rift/ (2015-03-29) 
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pannkakssmeten utanför stekpannan, allt ackompanjerat av övriga deltagares skratt och 

kommentarer.   

 
Living with lag (1.39 minuter) 

Efter detta ökar takten i filmen och musiken dras upp. Klippen blir snabbare och olika scener 

ur vardagen spelas upp och även om tempoväxlingarna påminner om de som förekommer i en 

spelfilm har behåller filmen fortfarande en stark dokumentär känsla. Vi får följa med till 

bowlinghallen, på promenad, på bussen, till pingishallen och delta i workouten.  Pannkakan 

flyger ur stekpannan och grädden hamnar utanför tallriken under en middag i köket. Allt 

under sker under vardagligt småprat och hjärtliga skratt.  

 
Living with lag (2.41 minuter) 
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I slutet av filmen läggs sluttexten över bilden med orden ”you wouldn’t accept lag offline, so 

why do it online?” följt av säljbudskapet ”get up to 1000 Mbit/s fiber today” och så 

avsändaren ”Ume.net en del av Umeå energi”.  

4.2	  Analys	  

Berättelsen saknar en tydlig intrig men den berör ändå. Ungdomarna som kan ses som 

berättelsen protagonister kämpar mot den fördröjning som Oculus Rift skapar. Vi kan som 

publik lätt identifiera oss med situationen och den frustration som kommer när allt går fel på 

samma gång som vi kan identifiera oss med omgivningens glada skratt när misstagen blir 

uppenbara. I de flesta kulturer drar man på munnen när någon, på ett dråpligt sätt, beter sig 

utanför det förväntade.  

Jag menar att den dokumentära gestaltningen skapar trovärdighet för Umeå energi som säger 

sig vilja förenkla vardagen för sina kunder och samtidigt vill visa på ett engagemang för 

ungdomar. Trovärdigheten skapas i alla de vardagssituationer där vi kan identifiera oss med 

försökspersonerna.  

I berättelsen utspelar sig en annan verklighet, en verklighet där tiden spelar huvudrollen.  

Företaget jämför den virtuella världen med den riktiga och menar att den förra är lika verklig 

som den senare. Genom berätta om hur ett verkligt liv påverkas av fördröjning lyckas 

företaget på ett illustrativt och begripligt sätt ge till exempel föräldrar en bättre möjlighet att 

förstå sina barn och ungdomar som klagar när deras dataspel laggar. Genom att överföra den 

virtuella världens problem till den verkliga världen ger energibolaget publiken tillgång till den 

referensram som jag menar behövs för behövs för att vi ska förstå. Identifikationen sker på 

flera plan. De som alltmer lever sina liv uppkopplade på nätet och den verklighet som finns 

där, känner igen sig i den frustration fördröjning skapar där. De som inte lever uppkopplade 

ges möjlighet att förstå hur det känns att alltid ligga ett steg efter.  

Den traditionella el- och värmeleverantören vars produkter inte går att skilja från sina 

konkurrenters har i sin berättelse hittat ett nytt sätt att presentera sig.  De stärker sitt ethos 

med hjälp av en berättelse som lyfter fram det vetenskapliga experimentet. De tar klivet över 

till forskningens fält och använder sig av ny teknik för att beskriva hur en främmande värld 

och ger publiken ett nytt perspektiv på tiden. Inte heller Umeå Energi ifrågasätter spelreglerna 

i det nya fältet utan samverkar med det. Filmen bygger inte på några snabba, smidiga 

kameraåkningar och snygga skådespelare utan legitimerar sitt inträde genom att använda sig 
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av vanliga människor. Berättelsen är inte konstruerad utan och med en liten filmbudget, ingår 

i forskningens tjänst. 

Berättelsens roll blir att övertyga den okunniga. Umeå Energi stärker sitt och UmeNets 

varumärke och sin vision om en enklare vardag för sina kunder med hjälp av ett experiment 

som handlar om vår vardag och vår verklighet. Min uppfattning är att det dolda säljbudskapet 

är svårt att argumentera emot. Trots att avsändaren redovisas redan i början av filmen har 

företaget fått publiken att sänka garden och den misstänksamhet som vi ofta bär med oss 

släpps. Den dokumentära gestaltningen bidrar till att stärka företagets trovärdighet.  När sedan 

en ung och teknikorienterad publik sprider budskapet vidare på nätet uppstår precis som de 

andra två exemplen en imagehöjning för båda parter i helt i linje med det Sneistrup 

beskriver.62 Med berättelsens hjälp har de inte bara skapat ett intresse för de parallella världar 

vi idag lever i utan de har även gett nya perspektiv på vår syn på våra traditionella 

elleverantörer.  

	  

                                                

62 Sneistrup, 2010, s. 217. 
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5.	  Avslutande	  diskussion	  och	  resultat	  

Företagens marknadsföringsstrategier handlar idag om att bygga en relation till sina kunder. 

Det krävs att de både sticker ut och är annorlunda än andra företag samtidigt som man måste 

skapa en känsla av tillhörighet hos kunden.63 Jag har i min studie belyst hur företag, för att 

stärka sina varumärken och sin position, använder sig av en ny typ av berättelse i syfte att 

skapa en relation till sin publik och få en stor viral spridning. En berättelse där produkter och 

annan företagspresentation är osynliga.  

De tre filmer som analyserats har både likheter och olikheter. Två av de företag som ingår i 

studien, TrueMove och Umeå Energi säljer produkter som i sig är svåra att särskilja från 

konkurrenternas eftersom det inte går att hitta en unik design för produkten. Det är också svårt 

att hävda produktens unika funktion eftersom bredband och telefonilösningar inte är något 

man kan se eller ta på. Samtidigt är det produkter som alla människor är beroende av och 

kunden behöver bara välja ”rätt” leverantör.  Företaget Dove har ett lite annat utgångsläge.  

De kan visserligen locka kunder med särskiljande produktattribut såsom färg, doft, konsistens 

eller med hjälp av kreativa förpackningar men de agerar på en marknad som är styrd av 

fåfänga snarare än av basala behov. Även om de tre företagens situationer och marknader ser 

olika ut använder de sig alla av samma marknadsföringsstrategi, det vill säga, att förmedla 

sina visioner genom en berättelse.  

Berättelserna presenteras i filmens format på internet. Oavsett om de innehåller skådespelare 

som följer både manus och inövade repliker eller inte, eller om filmen har haft en stor eller 

liten budget menar jag, som ett komplement till Rehnbergs studie, att de alla faktiskt lyckas 

med att skapa en tydlig identifikation hos sin publik. I filmerna fungerar berättelsen och dess 

retorik precis som Burke menar, som ett kitt mellan identifikationen och separationen, att vi är 

lika men ändå olika.64 Identifikationen i de olika berättelserna utgörs i Real Beauty Sketches 

av att vi alla egentligen vet att skönhet kommer inifrån och att vi är mer vackra än vi tror, i 

Giving av att vi tror på godheten av att ge, och i Living with lag av att vi kan förstå 

kopplingen mellan den verkliga och den virtuella världen.  Budskapen går fram och vi vill 

                                                

63 Majken Schultz och Mary Jo Hatch, ”Att gestalta en organisation”, Identitet, Om 
varumärken, tecken och symboler, Raster förlag, 2002, s. 141−142. 
64 Burke, 2001, s. 1325. 
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gärna sprida vidare till andra. På så sätt stärker vi inte bara vårt eget ethos och självbild utan 

vi bidrar även till att, precis som Sneistup menar, stärka företagens image.65   

Med berättelsens hjälp skapas en tillvaro vi vill dela med andra, det spelar ingen roll varifrån 

berättelsen kommer. Vi gör inte längre skillnad på det privata och det kommersiella, reklam 

eller underhållning. I de nya berättelserna deltar vi, vi ingår och bidrar aktivt till att 

förverkliga företagens, och kanske även våra egna visioner av en ny värld.  

De flesta företag i världen agerar på en konkurrensutsatt marknad och behöver därför ha klara 

strategier för hur de ska kommunicera med sina kunder för att bli framgångsrika. De företag 

som ingått i denna studie har bland annat haft som strategi att lämna sina respektive 

verksamhetsfält. Med berättelsens hjälp tillåts de uppträda som nya aktörer på helt andra 

arenor och lyckas därmed skapa både en spänning och ett intresse hos publiken.  

I Real Beatuy Sketches sker förflyttningen på två plan. Dels genom att beträda konstens fält 

där en konstnär tolkar skönheten i tavlor som hängs likt i ett galleri och dels genom att 

beträda psykologins område och prata om självkänsla och självuppfattning. Företaget bakom 

filmen gör anspråk på att vara en part i debatten om att stärka medvetenheten om kvinnors 

kritiska blickar på sig själva genom att lyfta fram frågan. De vill inte bara vara ett 

kommersiellt företag i skönhetsbranschen utan vill även vara en röst i debatten om kvinnors 

psykiska hälsa. I filmen Giving ger sig avsändaren in i politikens fält genom att lyfta fram 

ekonomiska och sociala orättvisor. Som tidigare sagts legitimerar de sitt inträde på det 

politiska fältet och genom att låta filmen anknyta till företagets fyra kärnvärden. Det är ett 

effektivt medel för att övertyga oss och att också förstå världen.66 I det tredje exemplet Living 

with lag lämnar avsändaren den traditionella energibranschens fält och skapar ett intresse 

genom att beträda det kanske mer spännande och innovativa teknik- och framtidsforskningens 

fält.    

Jag menar att när företagen tar klivet över gränsen till ett nytt fält i Bourdieu’s mening skapas 

möjligheter till en annan sorts trovärdighet. Den virala spridningen av de tre filmerna tyder på 

att företagen uppträder och förhåller sig till det nya fältet på ett sätt som inte utmanar det utan 

snarare på ett väl avvägt sätt samverkar med det. Strategin får publiken att sänka garden och 

de uppfattar därmed inte företagens bakomliggande intentioner, som handlar om att 

                                                

65 Sneistrup, 2010, s. 217. 
66 Rowland, 2009, s. 123. 
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positionera sig på marknaden för att kunna sälja mer produkter. Det lånade ethos som det nya 

fältet ger tillträde till fungerar.   

Min poäng är att företagen nu har hittat andra och nya sätt att använda sig av historier för att 

övertyga sina kunder. Den klassiska berättelsen i marknadsföringssammanhang, så kallad 

storytelling som innehåller myter och hjältar tagna ur företagets historia och som uttrycker 

företagets bild av sig själv och världen kompletteras nu av nya typer av berättelser där varken 

företaget, produkter, anställda eller kunder framträder som aktörer.67 Jag vill påstå att detta är 

ett framgångsrikt sätt att skapa engagemang hos sin publik. Filmerna kan ses som ett 

nödvändigt svar på, och en strategi för, det påträngande problemet att positionera sig på 

marknaden samtidigt som företagen själva styr över vad, när och hur de ska kommunicera 

sina visioner för att uppnå en maximal viral spridning.  Jag menar därför att vi har att göra 

med både en ”retorisk situation” och en ”retorik som är situerad”.68  

Min slutsats är därför att, för att vi som publik ska bli övertygade i dagens brus behöver vi bli 

överraskade och berörda av historier som säger något om livet och om oss själva. Vi låter oss 

villigt förföras av aktörer vars strategi är att dölja sina kommersiella budskap och i stället 

skapa en relation till oss genom att paketera och kommunicera sina visioner på ett 

engagerande sätt. Genom att lämna den klassiska berättelsen för storytellning, den som 

berättar en historia med hjältar och myter från organisationen och deras produkter och i stället 

träda in i nya fält, skapar företagen nya relationer och sätt att tolka den värld vi lever i. Vi, i 

vår tur lånar ut våra ethos till dem när vi väljer att dela med oss av berättelserna och bidrar 

också till att undanröja de språkliga och kulturella hindren. Vi gillar att sprida berättelser som 

handlar om att vara människa i en gränsöverskridande tillvaro. Den stora virala spridningen är 

ett kvitto på att denna typ av berättelser fungerar.  

 

                                                

67 Salzer, 1994, s. 62.  
68 Jämför Bitzer och Vatz olika teorier om den retoriska situationen. Bitzer, 1968, s. 6−8 samt 
Vatz, 1973 s. 154. 
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