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Abstract 
Syftet med den här studien var att undersöka hur semiotiska resurser används i 

reklamfilm för att kommunicera till olika målgrupper. I uppsatsen har två 

reklamfilmer från Mercedes-Benz med två olika målgrupper analyserats. Metoden 

som har använts i uppsatsen är en jämförande filmanalys. I analysen så har vi valt 

att lägga tyngd på fem olika semiotiska resurser: rörelse i bild, klippning, färg samt 

ljud och musik. Vi har sedan jämfört analyserna för att se hur Mercedes-Benz har 

använt sig av semiotiska resurser för att nå filmernas primära målgrupp. Resultatet 

visade att det fanns en hel del olikheter mellan dessa filmer. Bland annat var 

reklamfilmen för den äldre målgruppen kontinuerligt klippt, medan reklamfilmen 

för den yngre målgruppen var diskontinuerligt klippt. I reklamfilmen för den yngre 

målgruppen, hade dessutom musiken och färgen en mer betydande roll än i 

reklamfilmen för den äldre målgruppen. Resultatet visade också att det finns flera 

likheter mellan dessa filmer, såsom vissa kamerarörelser och filmernas 

atmosfärsljud. 
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1. Inledning 

Som reklamfilmsskapare är det viktigt att känna sin målgrupp för att reklamen ska 

lyckas. I takt med teknikens utveckling så blir även publiken kräsnare med vad de 

ser. Som publik sorterar man snabbt huruvida en reklam verkar intressant och man 

väljer om man ska fortsätta lägga uppmärksamhet på den eller klicka sig vidare. Är 

det här en film för mig? Vill de sälja något till mig? När vi t.ex. ser Legos 

reklamfilm “Lego City Airport” så tänker vi att filmen inte är gjord för oss, 

avsändaren vill inte sälja något till en 25-åring. Målet med filmen är att sälja Lego 

och leksaker till barn. Däremot när vi ser Vitamin Wells reklamfilm “We are just 

warming up” med Zlatan Ibrahimovic så känner vi direkt att det inte är samma sak 

som kommuniceras. Här vill de sälja en stil. Genom visuellt tilltalande bilder, 

musik och snabb rytm skapar det för oss ett intresse då vi känner igen dessa 

element. 

  

När man skapar en reklamfilm använder man sig av olika semiotiska resurser. I  

reklamfilmer där människor avbildas uppstår relationer mellan betraktare och 

karaktärer. Det här känner vi igen från fiktionfilmens värld, där man till exempel 

känner olika för hjältar och skurkar och man känner starkt för dessa parter. Att 

identifiera sig med karaktärer, drömma sig iväg och för stunden vara en annan 

person eller befinna sig i en annan livssituation är en stor anledning för att många 

konsumerar film (Axelson 2014:170). För att producera dessa drömvärldar i film 

så är det viktigt att veta vad varje del i en film bidrar med för känslor och vilken 

funktion de ger. Semiotiska resurser som kameravinklar, distans, färger, musik, 

karaktärers mimik och tonläge är exempel på saker som påverkar vilken relation vi 

knyter till dem. Om en karaktär skulle filmas i helbild med ett vidvinkelobjektiv så 

skapas en distans som ger en opersonlig relation jämfört med personen filmas i 

närbild där betraktaren kommer närmare. Distans i film är något som kan jämföras 

med distans i verkliga livet. Till exempel så håller vi människor en viss gräns till 

andra människor i konversationer. Vi tror att om man analyserar reklamfilmer som 

haft en väldigt stor budget och där avsändaren är ett stort företag kan man lära sig 

väldigt mycket. Detta på grund av att filmerna förmodligen då har producerats 

väldigt noggrant där allting är genomtänkt i minsta detalj. Vi vill förstå hur man 

kan använda sig av semiotiska resurser på olika sätt i reklamfilm för att nå olika 
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målgrupper. Därför vill vi undersöka hur semiotiska resurser används i 

reklamfilmer riktade till olika målgrupper.  

 

  

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur semiotiska resurser används i 

reklamfilm för att kommunicera till olika målgrupper.  

  

Som utgångspunkt har vi följande frågeställningar: 

Hur används semiotiska resurser i de respektive reklamfilmerna? 

Vilka skillnader finns det i användandet av de semiotiska resurserna? 

Hur har de använt sig av semiotiska resurser för att nå sin målgrupp? 

  

  

3. Bakgrund 

3.1 Reklam 

Reklam används för att nå ut och exponeras hos potentiella kunder. Syftet med att 

använda sig av reklam är för att synas och kommunicera. Företag vill berätta vilka 

de är och vad deras produkt eller tjänst erbjuder. Målet är att mottagarna av 

reklamen ska gilla det de ser, läser och hör för att sedan bli kunder hos företaget. 

Eftersom det ofta finns många företag med liknande produkter och tjänster blir 

reklamen viktig för att övertyga konsumenter om att välja deras företag. Reklam 

finns i många former. Tidigare har reklam främst synts inom tv, tidningar, radio 

och anslagstavlor, vilket det fortfarande gör. Dock har nya kanaler utformats i 

samband med internet och sociala mediers intåg. Numera ser man ofta reklam i sitt 

flöde på till exempel Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Man kan även se 

en hel del reklam på olika hemsidor i form av banners, där reklamen är en del av 

hemsidans intäkter. 

 

Ett företag som till exempel säljer bilar har många konkurrenter. Det är därför 

viktigt att företaget marknadsför sig på ett sätt som gör att kunder väljer deras bil 
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istället för konkurrenternas. Bilar finns i olika prisklasser och modeller vilket 

skapar olika marknader för olika typer av bilar. Företag måste därför vara 

medvetna om vilken marknad de riktar sig till. Om vi till exempel tar familjebilar 

så är det en marknad för sig. Företaget måste då stärka sin position på marknaden 

för familjebilar genom att marknadsföra sig mot den målgruppen. Det företaget 

strävar efter med sin marknadsföring är att kunder ska koppla ihop familjebil med 

deras företag. Detta kallas för branding. 

 

Branding kan vara ett namn, logotyp, symbol, design och term som ensamt eller 

tillsammans kan identifiera ett företag, förening och dylikt vilket hjälper dem att 

sticka ut mot konkurrenter. Ett företag vill att kunder ska associera deras 

företagsnamn och logotyp med någonting positivt samtidigt som det ska vara 

enkelt att lägga på minnet (Flemming & Bech Christensen 2003:12). En av de 

viktigaste aspekterna för ett företag är hur deras varumärkesvärde står. Med 

varumärkesvärde menas att företaget erbjuder ett mervärde utöver den tjänst eller 

produkt som de säljer. Det kan vara en viss attityd som företaget kopplas ihop med 

och att den attityden blir en del av produkten eller tjänsten som säljs (Flemming & 

Bech Christensen 2003:13–15). 

 

Brand identity is tangible and appeals to the senses. You can see it, touch it, hold it, 

hear it, watch it move. Brand identity fuels recognition and make big ideas and 

meaning accessible (Wheeler 2017:4) 

  

För att lyckas med branding så vill man att konsumenter kopplar ihop positiva 

värdeord eller uttryck med deras företag. Det kan vara till exempel att Volvo 

kopplas ihop med säker personbil eller att Nescafé kopplas ihop med snabbkaffe 

(Bergström 2014:53). 

 

När reklamfilmer skapas, så skapas de oftast utifrån en välplanerad kampanj i en 

kommunikationsplan. Reklambyråer anställs av företag för att skapa en 

grundläggande och hållbar kommunikationsplan, som företagen sedan använder 

sig av för att kommunicera all möjlig information. Ibland med hjälp av 

reklambyrån när det gäller större kampanjer eller reklamfilmsproduktioner. När 
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företaget själva kommunicerar utåt görs även det med strikta linjer inom 

kommunikationsplanen. I skapandet av en kommunikationsplan så är det viktigt att 

konceptet är medieneutralt för att det ska fungera att kommunicera i olika kanaler 

och plattformar (Bergström 2014:60). När man sedan ska skapa en kampanj gör 

man det för att försöka förstärka sin position på marknaden gentemot konkurrenter 

(Bergström 2014:53). Att kommunicera genom flera medier kan vara effektivt för 

att nå en bredare målgrupp. Dock gäller det att inte skapa en för spretig och otydlig 

kampanj där budskapet förloras, utan då kan det vara bättre att kommunicera 

tydligare för att göra budskapet starkare (Bergström 2014:61). 

 

3.2 Målgruppstänkande 

När man gör reklam utgår man oftast utifrån en specifik målgruppsbestämning 

som företaget primärt riktar sig till. Med hjälp av en bestämd målgrupp kan man 

enklare rikta sig åt rätt håll när man skapar till exempel en reklamfilm. När man 

bestämmer en målgrupp bör man i första hand utgå från de ytliga demografiska 

variablerna. Som till exempel utbildning, boendeform, kön, ålder och ekonomi. 

För att sedan skapa en tydligare och mer ingående bild så adderar man med 

psykografiska variabler. Som till exempel trygghetsbehov, hobbys, politisk 

synpunkt, miljömedvetenhet och attityder. Om man gör en målgruppsbestämning 

utifrån dessa variabler så får man en väldigt tydlig målgrupp som man kan 

använda sig av i skapandet av koncept, kampanjer och andra kommunikationer 

(Bergström, 2014:71). 

 

När man skapar en målgruppsbestämning är syftet och målet att optimera 

träffsäkerheten för att nå den perfekta mottagaren som avsändaren vill nå. Om man 

vet vem eller vilka mottagarna är det enklare att förstå vad de gillar. Det blir då 

enklare att kommunicera på ett sätt så att mottagaren blir tillfredsställd. 

  

“Sociala representationer syftar på gemensamma föreställningar som präglar 

samhällen och grupper” (Ekström 2008, 143–146). Med det menas att olika 

grupper såsom kulturer, länder, ålder samt sociala och geografiska grupper delar 

inom gruppen till stor del samma uppfattning och betydelse av bilder, språk och 

tecken. Ett problem inom reklam kan vara att generalisera en målgrupp efter ålder 
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då fördomar av ett visst beteende kanske inte överensstämmer med verkligheten 

och kan i vissa fall ge motsatt effekt av kommunikationens syfte (Bergström 2014, 

73).  

 

När man skapar en reklam är det viktigt att ha ett specifikt syfte med utfallet. 

Oftast handlar det om beteende, attityd och kunskap som primära mål. För att 

skapa den effekt med kommunikationen som man önskar så måste reklamen 

formas av en kommunikationsstrategi, reklamens utformning och i vilket medium 

den visas. Kommunikationens riktning styrs av vilken målgruppen är, vad man vill 

förmedla, vilka medier och vilken respons man vill uppnå (Dahlqvist & Linde 

2009, 18). 

  

 

4. Teori och tidigare forskning 

Vi har letat efter tidigare forskning på området, men forskningen om 

marknadsföring är svåröverskådlig. Den är ofta ekonomiskt inriktad så det är svårt 

att hitta något av relevans ur vårt filmproduktionsperspektiv. En artikel som vi 

hittade var Patrick Calliers studie ”Class as a semiotic resource in consumer 

advertising: Markedness, heteroglossia, and commodity temporalities” (2014). I 

den här artikeln så analyseras reklamfilmer för bilar, vilket gör det relevant för vår 

undersökning. Mer specifikt så analyseras den massmediala skildringen av sociala 

klasser i amerikanska reklamfilmer för bilen Ford F-150 pickup truck. Målet med 

undersökningen var att försöka se om olika sociala identiteter från olika 

samhällsklasser kunde sorteras in under olika målgruppskategorier. I annonserna 

representeras olika klassidentiteter och man ser just dessa klassidentiteter som 

målgruppskategorier. Klassidentiteterna visas genom att man reproducerar de 

hegemoniska relationerna mellan konsumenter inom medelklassen jämfört med 

kategorier inom andra sociala skikt. Detta skapar ett kommersiellt syfte där 

orättvisor och olika sociala uppfattningar skildras för att få till ett visst 

konsumentbeteende. 

 

En annan studie som vi har hittat är Julia Nilsson och Frida Sporres uppsats 

”Myter och människor i bilreklam” (2015). Syftet i den här uppsatsen var att 
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genom en semiotisk analys ta reda på hur olika reklamfilmer för populära 

bilmodeller förmedlar kulturella värderingar, budskap och sociala identiteter. 

Resultatet visade att myter om manlighet, Sverige, familj och äktenskap gömdes i 

reklamfilmerna. Dessutom visade resultatet att reklamfilmernas karaktärer 

tillhörde en över- och medelklass. 

 

Ytterligare har vi hittat en studie av Lina Nyholm och Pernilla Sandell. Deras 

uppsats heter ”Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj 

” (2006). Syftet med deras studie är beskriva hur en reklamkampanj planeras och 

genomförs för att uppnå ett framgångsrikt resultat. För att få fram ett resultat har 

författarna hämtat material från skapandet av Wasabröds reklamkampanj ”Byt 

Bröd”. Författarna har sedan gjort litteraturstudier av materialet för att se hur en 

lyckad reklamkampanj skapas. Deras resultat visade att när man skapar en effektiv 

reklam så behövs ett koncept som är meningsfullt, trovärdigt, tydligt samt att det 

fungerar på många plattformar för att kampanjen ska bli så framgångsrik som 

möjligt. 

 

4.1 Sociosemiotik 

I den här uppsatsen ska vi analysera två reklamfilmer utifrån ett socialsemiotiskt 

perspektiv. Skrift, bild, tal, ljudeffekter och musik är alla semiotiska modaliteter. 

Man kan säga att semiotiska modaliteter är verktyget för att förmedla betydelser 

och kommunikation (Björkvall, 2009:14). Målet med socialsemiotiken är att 

analysera, uttrycka betydelser bättre samt att kommunicera effektivare. Vi har valt 

att använda multimodalitet på grund av att den är lämplig för att analysera 

multimodala uttrycksformer, det vill säga de som förenar flera olika modaliteter. 

  

Sociosemiotikens betydelse är något som vi människor tillsammans har skapat 

betydelse för. Till exempel så är en skakig bild endast en skakig bild såvida vi 

människor gemensamt bestämmer vad den semiotiska resursen kamerarörelse har 

för betydelse. En semiotisk resurs betydelse kan förändras under tid i takt med 

människors, samhällets och kulturens utveckling och förändring (Björkvall 

2009:12). 
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Enklaste sättet att förklara semiotiska resurser är förmodligen genom att benämna 

de som “byggstenar” vid skapandet av de semiotiska modaliteterna, till exempel 

bildmodaliteten. Man använder flera olika semiotiska resurser för att kommunicera 

en mening, när sedan flera semiotiska resurser arbetar organiserat tillsammans så 

kallar man det en semiotisk modalitet (Björkvall 2009:14). Exempel på några 

semiotiska resurser i bildmodaliteten är detaljrikedom, djup, belysning, 

ljuskontrast och färgmättnad (Björkvall 2009:119). Alltså, om man sammansätter 

flera av dessa semiotiska resurser, så kan man skapa och kommunicera genom en 

bildmodalitet.  

 

En semiotisk resurs behöver inte ha en fast betydelse utan kan ha flera. En viss 

semiotisk resurs kan inte ha vilken betydelse som helst. Sociala och kulturella 

skillnader avgränsar vilka betydelser resurserna har (Björkvall 2009:15). 

  

Så fort man kommunicerar med hjälp av två eller fler modaliteter så kallas det för 

multimodalitet (multi=flera). Några exempel på multimodalitet är film och 

reklamannonser med både text och bild (Kress och Van Leeuwen 2001). 

 

Vi människor är överens om vissa gemensamma kunskaper. Det kan handla om att 

en banan har färgen gul vilket vi får lära oss i tidig ålder och aldrig ifrågasatt. Film 

är ett vanligt medium där vi går ifrån dessa gemensamma kunskaper vilket då gör 

att publiken i många fall får svårt att förstå vad som händer i filmens värld. För att 

göra det så använder sig filmskapare sig av semiotiska resurser vilket till exempel 

kan vara att färga en banan blå. Färgen är då en semiotisk resurs som bryter mot de 

gemensamma föreställningar vi har av att en banan har färgen gul och det skapas 

en förvirring hos publiken. (Kress och Van Leeuwen 2001:4–5). 

  

5. Material 
Vi har valt att analysera två reklamfilmer från Mercedes-Benz. Mercedes-Benz är 

ett tyskt bilmärke som bildades år 1926 i en fusion mellan företagen Daimler och 

Benz (Nationalencyklopedin, 2018). När bilmodellen Modell K lanserades 1927 

lanserades emblemet i form av en stjärna på bilen och är något som fortfarande 

representerar Mercedes-Benz alla bilmodeller (Mercedes-Benz, 2018). År 2016 
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hade Mercedes-Benz Sverige AB en omsättning på 8 905 791 000 kr (Allabolag, 

2017).  Mercedes Benz säljer bilar i flera olika prisklasser, allt från deras A-klass, 

som är en halvsedan och kostar 228.900 kr till deras lyxbil S-klass Maybach, som 

man kan köpa från 1.612.000 kr (Mercedes-Benz, 2018).  

 

 Filmerna kommer från två olika kampanjer där de gör reklam för två olika slags 

bilar. Vi valde först reklamfilmen Grow up: ”Get a job” på grund av att den var 

nytänkande och för att Mercedes-Benz försökte nå ut till en ny typ av målgrupp än 

deras primära med hjälp av den (Mercedes-Benz, 2017). 

  

Sedan sökte vi efter en till film att jämföra med. Vårt mål var att hitta en 

reklamfilm som skilde sig från ”Get a job”, men ändå släpptes ungefär samtidigt 

och där avsändaren fortfarande var Mercedes-Benz. Vi hittade reklamfilmen 

”Snow Date”, som vi tycker är den perfekta kontrasten till ”Get a job”. Den har en 

tydlig målgrupp och ett tydligt narrativ, dessutom så släpptes reklamfilmerna med 

bara en månads mellanrum. 

  

”Get a job” ingår i en reklamkampanj från Mercedes-Benz som heter “Grow up”. 

Den här kampanjen lanserades under mars 2017. Målet med kampanjen var att ge 

deras marknadsföringskommunikation en ny stil, och på så sätt bredda målgruppen 

(Mercedes-Benz, 2017). Under kampanjen så släpptes det fem stycken filmer, som 

alla hade varsin berättelse, bilmodell och målgrupp. I Grow up “Get a job” så får 

vi följa den världskända rapartisten A$AP Rocky och hans väg till att lyckas. 

Bilmodellen som är i fokus är Mercedes-Benz CLA Coupé. Den här bilen är en 

kupé som satsar mer på design än komfort. Ändå så tror vi att den primära 

målgruppen för den här reklamfilmen är människor i 20–30 årsåldern, de som 

gillar och är intresserade av A$AP Rocky. Kanske inte bara de som har råd med en 

sådan bil i dagsläget, men de som inspireras av hans berättelse och vill sträva efter 

att lyckas som honom, och tillslut ha råd att köpa en sådan bil. Man skulle också 

kunna tänka sig att den sekundära målgruppen för den här reklamfilmen är äldre 

människor som vill känna sig yngre. De kanske vill känna sig lite vilda och 

ungdomliga och väljer därför att köpa en Mercedes-Benz CLA Coupé. 
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Den andra filmen som vi ska analysera heter “Snow Date”. Den här reklamfilmen 

ingick i en kampanj som Mercedes-Benz lanserade i februari 2017, ungefär en 

månad innan kampanjen som vi skrev om i föregående stycke. I den här 

marknadsföringskampanjen låg fokus på Mercedes-Benz fyrhjulsdrivna bilar som 

de kallar 4MATIC. I reklamfilmen “Snow Date” får vi följa en pojke och hans 

pappa. Ingen av dem är en känd person, båda är skådespelare. Filmen börjar med 

att vi får se att det snöar väldigt mycket. Pojken vill ha skjuts till biografen av sin 

pappa, men pappan är tveksam på grund av vädret. Tillslut åker de ändå och man 

få se hur deras Mercedes-Benz 4MATIC klarar sig galant i snöovädret. När de väl 

kommer fram till biografen kan man se hur exalterad pojken är, han springer runt i 

foajén och in i salongen. Han letar efter någon. När han inte hittar den han söker 

blir han besviken och börjar gå tillbaka till bilen, man ser även att pappan är 

medlidande. Vidare i filmen så får man se hur det kommer en till Mercedes-Benz 

4MATIC körandes i snöstormen och parkerar utanför biografen. Ur bilen stiger en 

flicka, det är pojkens date. Man får se hur glad pojken och flickan blir, men 

framförallt så får man se hur glad pappan blir för sin sons skull. 

  

4MATIC-bilarna som den här filmen gör reklam för är en familjebil som är större 

och fungerar bättre att åka längre turer med i dåligt före jämfört med kupébilen i 

föregående film. Vi tror att målgruppen för den här reklamfilmen är familjer som 

har barn, som vill känna sig trygga ute på vägen i alla förhållanden. Vi tror också 

att föräldrar kan känna att de också vill vara hjältar och kunna köra sina barn i alla 

väder, precis som pappan i “Snow Date”. 

  

 

6. Metod 

Då syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur semiotiska resurser använts för 

att skapa två reklamfilmer som riktar sig mot två olika målgrupper kommer vårt 

angreppssätt vara att analysera detta med en jämförande filmanalys. Vi kommer att 

lägga tyngd på fem semiotiska resurser i de båda filmerna som vi sedan jämför och 

analyserar mot varandra. Det finns en mängd olika aspekter att jämföra i dessa 

filmer men vi har valt att lägga vikt på rörelse i bild, klippning, färg, samt ljud och 

musik. Det finns många andra aspekter att se till men vi har valt ut dessa då vi 
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anser att de är de mest bärande för reklamfilmerna. Vi har medvetet valt att inte 

analysera textbudskapen då vi valt ut de semiotiska resurser vi anser har störst 

påverkan på hur filmerna i vår analys uppfattas.  

 

Under arbetet med den här studien har vi båda läst på väldigt mycket för att bredda 

vår kunskap så mycket som möjligt. Vi har sedan skrivit olika delar i uppsatsen där 

Olof har skrivit om bild i rörelse, klippning i färg i analysen. Jesper har skrivit den 

beskrivande texten om filmerna samt om ljud och musik. I diskussionen så skrev 

Olof om klippning och färg, Jesper skrev om ljud och musik. Rörelse i bild skrev 

vi tillsammans. Inledningen, teori och tidigare forskning, metoden och materialet 

har vi skrivit gemensamt. Vi hela tiden bearbetat texten tillsammans. 

  

För att få fram svar på våra frågeställningar så har vi gjort en jämförande 

filmanalys av två reklamfilmer från Mercedes-Benz (Grow up: “Get a job” samt 

“Snow Date”). Vi har valt att analysera hela filmen “Snow Date” och de första 45 

sekunderna i Grow up: “Get a job” som får representera den filmens stil. Eftersom 

att ”Get a job” är längre än ”Snow Date” så har vi valt att endast analysera en del 

av filmen. Filmen är enhetlig i gestaltningen, så det fungerar att undersöka en kort 

del av den. Vi har sedan jämfört analyserna för att se hur de har använts sig av 

semiotiska resurser för att nå filmens primära målgrupp. För att analysen ska bli så 

korrekt som möjligt så valde vi att bryta ner de semiotiska resurserna till specifika 

delar för att säkerhetsställa att de båda analyserna blir likvärdiga. Till de olika 

resurserna har vi applicerat metoder och teorier från respektive ämne för att 

bedömningen av dess betydelse för filmen ska ha substans. 

 

6.1 Begreppen  

Här kommer vi att förklara de olika semiotiska resurserna som vi kommer att 

undersöka i våra analyser. Begreppen är: rörelse i bild, klippning, färg samt ljud 

och musik. 

 
6.1.1 Rörelse i bild 

Traditionellt inom film och reklamfilm så har man använt sig av ett stativ som man 

placerar kameran på för att få stabilitet. Den rörelse man kan skapa från ett stativ 

är panorering och tiltning där kameran rör sig antingen upp och ner eller åt sidorna 
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med hjälp av ett reglage på stativets sida. Tiderna har dock förändrats och nya 

möjligheter som steadicam, kran, gimbals och dollyvagn blir allt vanligare. En 

steadicam är en väst som placeras på kroppen. På västen sitter ett fäste med en arm 

som sedan monteras på kameran. Denna arm gör det möjligt för kameraoperatörer 

att röra sig fritt med kameran samtidigt som bilden blir stabil. En kran är en lång 

arm som man fäster kameran på. Kranen kan sedan färdas fritt, både upp och ner, 

framåt, bakåt och till sidorna. Kranen ger möjlighet att skapa en känsla av att 

kameran flyger. En dollyvagn används för att göra mjuka och stabila åkningar i 

bilden. En dolly kan se ut på många sätt men den vanligaste varianten är en vagn 

som sedan placeras på en räls. Det finns även något som kallas tracking shot vilket 

innebär att man följer med en person framifrån, från sidan eller bakifrån. Det görs 

vanligtvis med hjälp av en dollyvagn eller kran.  

  

Steadicam, kran och dollyvagnar har funnits i filmvärlden under en längre tid men 

i och med teknikens utveckling har möjligheter skapats för mindre produktioner 

med lägre budget att använda dessa redskap. Med dessa hjälpmedel förenklas 

möjligheten att skapa rörelse där kameran fysiskt rör på sig utan att bilden blir 

skakig. 

 

“The movement of an object can be straight or curved. Since moving objects 

generate a track or line, the same adjectives and emotional responses associated 

with straight and curved lines can be assigned to straight and curved movement” 

(Block, 2008:173). Film är ett tvådimensionellt medium men uppfattas ofta som 

tredimensionellt. Kamerarörelse är en central semiotisk resurs eftersom bild 

förändrar vår uppfattning om hur filmens värld tolkas vad gäller djup och 

perspektiv. Kamerans rörelse i relation till ett objekt eller en person skapar känslor 

till filmen. I actionfilmer används ofta kamerans rörelser för att skapa stress, oro 

och fart. Där använder man sig av korta klipp med kamerarörelser som ofta bryter 

mot de normer som vanligen används. Det skapar även en desorienterad känsla hos 

publiken som inte riktigt vet vart de befinner sig i filmens värld. 
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6.1.2 Klippning 

Klippningen i en film sätter dess tempo och rytm. Den är ett viktigt verktyg för 

berättelsen och hur den förs framåt. En klippare har en mängd val som alla 

påverkar hur berättelsen framställs. Några exempel på detta är val av scen och 

klipp, tiden för hur länge en bild ska visas, synkronisering med musik och ljud, i 

vilken ordningsföljd bilder passar ihop och hur man väljer att använda klippbilder.  

 

Ett vanligt sätt att klippa en film är med hjälp av kontinuitetsklippning. Den nämns 

ofta som osynlig för att tittarna inte tänker på att filmen är klippt även fast den är 

det. Om en film har klipps kontinuerligt med en jämn rytm och ett bra flyt i 

klippningen så blir automatiskt klippunkterna osynliga (Pearlman 2016:93). En 

film består vanligtvis av många bilder som är ihopsatta där bilderna ligger tätt mot 

varandra så att inget tomrum syns. Gränsen mellan två bilder kallas för klippunkt.  

 

Vid kontinuitetsklippning följer klipparen 180-graders regeln vilket underlättar för 

tittarna att lokalisera vart de geografiskt befinner sig i filmen. 180-graders regeln 

delar upp en inspelningsplats i två delar som sträcker sig 180-grader var. Sedan 

filmar man endast från en av de två delarna. Syftet med regeln är att hjälpa tittaren 

att förstå vilket avstånd karaktärerna i filmen har till varandra och förklara 

kontinuiteten i scenen (Orpen 2003:17). Om regeln bryts så kan tittaren bli 

desorienterad och får svårt att hänga med var de befinner sig i filmen. 180-graders 

regeln kan med flit brytas för att skapa en viss effekt eller för att förvirra tittaren. 

Denna regelbrytning är vanlig i krigsfilmer för att skapa en känsla av kaos 

(Bordwell & Thompson 2010:237, 264). En till verktyg som man kan använda sig 

av i kontinuitetsklippning är eyeline match. Eyeline match innebär att man först får 

se en karaktär som ser något, sedan klipps det till vad hen ser i hens ögonhöjd 

(Bordwell & Thompson 2010:239). 

 

Motsatsen till kontinuitetsklippning är diskontinuitetsklippning. När man klipper 

en film diskontinuerligt så bryter man mot olika konventioner. Det kan till 

exempel vara att bryta mot 180-graders regeln, klippa filmen icke-linjärt samt att 

använda sig av jump cuts (Bordwell & Thompson 2010: 260–261). Jump cut är ett 

begrepp som används när en film är klipp diskontinuerligt. Ett jump cut är när två 
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bilder på samma objekt, med liknande kamerainställningar, utsnitt och avstånd 

som klipps ihop så att bilden hoppar till. (Bordwell & Thompson 2010:258–259). 

Till exempel så skulle inte detta hopp i bilden märkas lika markant om man istället 

gick från helbild till halvbild. 

  

 6.1.3 Färger 

När man skapar filmer så vill man förmedla känslor. Det finns många verktyg för 

att påverka betraktarna och färg är en av dem. När man färglägger film så har man 

som mål att guida tittarna i bilden.   

  
Contrast is important to know as a colorist not only because it makes it easy to 

discern between objects but because it can help direct attention; if you want your 

audience to notice an object you should make sure that it is in contrast to everything 

else in the image (Lind-Valdan 2013:18). 

  

Med det menar Carla Cecilie Lind-Valdan att man med hjälp av kontrast kan 

vägleda tittarens uppmärksamhet till en viss del i bilden. 

En kolorist som färgläggare i film kallas har många val att göra. Allt från kontrast, 

färgmättnad, bildens luminans och filmens stil. Fiktionsfilmer använder sig ofta av 

olika färger till olika genrer för att skapa den känsla och atmosfär filmer behöver. 

 

När man färglägger en film så gör man inte alltid det med avsikten om att 

återskapa färger och kontraster mot en naturlig och realistisk ton. Till exempel att 

en persons hudton drar mot färgen orange medans bakgrunden är blå. Just den 

stilen kallas “Teal and orange” och är populär för att det skapar djup i bilden och 

vårt fokus dras mot personerna i bilden. Ifall man skulle göra tvärtom och använda 

kalla färger på hudtonen och varma färger i bakgrunden skulle färgerna gå ihop 

med varandra och bildens djup skulle minska (Block 2008:52). 

 

I analysen har vi använt oss av applikationen Adobe Capture för att ta fram en 

färgpalett från olika scener och skärmdumpar i reklamfilmerna. När man lägger in 

en bild i Adobe Capture tar applikationen automatiskt fram de fem färger som är 

dominerande i bilden. Det här har hjälpt oss att få en tydlig uppfattning om varje 

bilds framträdande färgschema. 
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6.1.4 Ljud och musik 

Bakgrundsljud och musik sätter ofta tonen på filmen men musiken sätter även 

tempot tillsammans med klippningen. Bakgrundsljudet gör mycket för film och 

berättelser. Bakgrundsljudet har fem primära funktioner. Den första primära 

funktionen är att med hjälp av bakgrundsljudet så kan man hjälpa tittaren att 

identifiera och placera personen i en miljö (realistisk, fiktionell eller autentisk). 

Den andra primära funktionen är att sammansätta bilder. Med hjälp av ett konstant 

bakgrundsljud kan man sätta ihop bilder så att de blir sammanhängande och 

fungerar i samma miljö. Den tredje är att bakgrundsljudet har möjligheten att 

berätta saker och händelser som inte visas i bilden. Till exempel kan man höra en 

dörr öppnas eller en bil åka förbi. Vidare så hjälper bakgrundsljudet tittaren att 

identifiera karaktärer och platser. Den sista primära funktionen är att 

bakgrundsljudet förstärker tittarens förståelse för karaktärers aktuella psykologiska 

tillstånd. Detta skapas med onaturliga, förstärkta och förvrängda ljud (Eidsvik 

2009:71–73). 

  

Musik i film bidrar med att sätta stämning och tempo, allt från intensiv musik där 

filmens spänning trappas upp till sorgliga toner som förstärker en dramafilm. Alla 

känner vi igen det klassiska ljudet av mörka toner på ett piano som vi snabbt 

kopplar ihop med äldre skräckfilmer. Filmmusik har många olika funktioner. 

Funktionerna kan delas in i sex olika klasser: tidsbestämmande, emotionell, 

retorisk, informativ, guidande och beskrivande (Wingstedt, 2005:27). 

 

 

7. Analys 
I detta kapitel så kommer vi först att beskriva varje film, vad som händer i 

filmerna och sedan kommer vi att analysera varje semiotisk resurs för sig. 

 

7.1 Snow Date 
7.1.2 Beskrivning av filmen 

I filmens första bild så får vi se ett hus utifrån en trädgård (bild 1). Det snöar och 

blåser mycket. Man kan se att en man står i huset och tittar ut genom fönstret. Han 
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dricker kaffe. Man kan höra den icke-diegetiska musiken. Det är en låt som spelas 

med en akustisk gitarr. Här kan man även höra ett blåsljud och ett sprakande 

snöljud. I nästa bild får vi se att mannen vänder sig in mot rummet (bild 2) och där 

står hans son påklädd med jacka och skor och säger att han är redo. Man kan även 

se att mannens fru ligger i soffan och tittar på en surfplatta (bild 4). Mannen svarar 

och säger ”Did you look outside?”. Han menar att det är för dåligt väder för att åka 

ut med bilen. Då får vi återigen se pojken, han rycker på axlarna och ser uppgiven 

ut. Då får vi se mamman som har lyssnat på samtalet. Hon viskar till mannen 

”Take him.” Mannen tittar på mamman, och sedan på pojken. 

  

I nästa bild får vi se en garageport som hissas upp. Inne i garaget står en står en bil. 

Man ser tydligt att det är en Mercedes-Benz tack vare den upplysta symbolen på 

grillen. Bilens motor startar. 

  

Vi får se när bilen åker på den snöiga vägen i snöovädret (bild 3). Här börjas det 

sjungas i musiken på ljudspåret. Bilden därpå visar mannen och pojken i bilen. 

Mannen säger ”Sure it’s coming down”, och pojken svarar ”She will be there”. 

Sedan får vi se några fler bilder när bilen körs på vägen. Till slut kommer de fram 

till en biograf. Det blir djupa spår efter bilens hjul, vilket tyder på att det ligger 

väldigt mycket snö på vägen. De kliver ur bilen. 

  

I nästa scen får vi se att pojken har gått in till foajén i biografen. Det står en kille 

framme vid kassan. Pojken ser återigen lite uppgiven ut och tittar runt efter någon. 

Mannen kommer också in i bilden med två biljetter i handen. Pojken springer in i 

salongen, men där är det helt tomt. Han ser väldigt ledsen ut. Han går tillbaka ut i 

foajén till sin pappa och är besviken. Man kan se att mannen är medlidande. De 

går ut i snöovädret för att åka hem igen. Då ser de att det är en till bil på väg till 

biografen. Mannen ser hoppfull ut. Man ser tydligt att även denna bil är en 

Mercedes-Benz. Dörren till bilen öppnas. Pojken ler. Ut ur bilen kommer en flicka 

som ler och säger hej. Pojken ler och säger hej tillbaka. De två går tillsammans in i 

biografen. 
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Den sista bilden vi får se är en bild på de två bilarna som står parkerade bredvid 

varandra. 

  

7.1.3 Rörelse i bild & klippning 

Här diskuterar vi de semiotiska resurserna rörelse i bild och klippning i filmen. 

Filmens första bild är en långsam dollyåkning in mot huset där vi ser en man 

genom fönstret (bild 1). Bilden klipps sedan mot insidan av huset där kameran har 

vänt sig 180 grader och vi ser mannen från insidan av huset (bild 2). 

Dollyåkningen fortsätter i snabbare tempo men i samma riktning. Nästa bild är en 

fortsättning där kameran återigen har vänt sig 180 grader och dollyåkningen 

fortsätter i samma tempo och riktning, nu riktat mot en pojke inne i huset. 

Kameran vänds sedan återigen mot mannen och här har vi filmens första bild utan 

någon rörelse (bild 4). Bilden klipps över till pojken där det antingen är en 

långsam dolly eller om en steadicam används då bilden tiltar lätt upp mot hans 

ansikte. Bilden därpå är en långsam dollyåkning in mot en kvinna som ligger i en 

soffa. Bilden klipps här till mannen vid fönstret och som vid en tidigare bild på 

pojken så är det här en åkning som tiltar subtilt upp. 

 

 
Bild 1. Skärmdump från reklamfilmen ”Snow Date” (2017) 
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Bild 2. Skärmdump från reklamfilmen ”Snow Date” (2017) 

 

I nästa bild visas en garageport som öppnas. Kameran är här handhållen eller 

monterad på en steadicam då man kan se minimala rörelser i bilden. Klippet därpå 

visar en bil bakifrån åkandes på en väg. Eftersom bilden är tagen snett ovanifrån så 

har man antingen använt sig av en drönare eller ännu troligare en russian arm 

vilket är en kran som kan fästas på ett fordon. Det klipps sedan 180 grader och vi 

ser nu bilen framifrån. Även här används troligtvis en kran då vi ser en åkning från 

höger till vänster där även bilden panorerar åt höger så hela bilen centreras i bild. 

Nästa bild visar ett utav däcken. Bilden går uppifrån och snabbt ner samtidigt som 

den drar åt vänster i samma rörelse. Troligtvis har man återigen använt sig av en 

kran även här och sedan i efterbearbetningen lagt på effekter som skapar den 

skakiga bilden. Sedan klipps det och vi är tillbaka snett bakom bilen igen (bild 3). 

Bilen åker ifrån kameran som troligtvis är placerad på en kran som samtidigt 

panorerar till vänster i bild. De två efterföljande bilderna är från insidan av bilen. 

Den ena visar mannen och pojken från baksätet sett och den andra visar mannen 

och pojken från sidan där pojken är i förgrunden. Båda dessa bilder har en fast 

kamera utan rörelse. Det klipps och vi är bakom bilen igen. Vi ser hur bilen åker 

iväg samtidigt som kameran gör en åkning uppåt med en vad vi tror är en kran. Det 

klipps och vi är nu snett framför bilen. Vi ser hur kameran gör en lätt men ganska 

skakig kranåkning ner i jämnhöjd med bilens framlyktor. Nästa bild har en fast 

kamera riktad snett framifrån bilen som kör förbi kameran i bild. 

 

De mönster vi kan se i rörelser under filmen är att i hemmet, biografen och bilder 

som är tagna interiört från bilen är alla lugna och stabila oavsett om de har en lugn 
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åkning eller fast kamera. När bilen färdas och kameran befinner sig utanför bilen 

är bilderna mer ryckiga och skakiga. Dessa bilder skapar fart och intensitet. När 

kameran befinner sig inuti bilen är kameran fast och vi får en känsla av att bilen 

färdas lugnt längs vägen trots det oroliga vädret. När bilen anländer till biografen 

är bilden stilla och bilens inbromsning är lugn men tydlig. Det klipps och vi ser 

pojken gå fram i bilden samtidigt som kameran åker framåt.  

 

Filmens klippning är överlag ganska långsam och vi hinner se bilderna tydligt. 

Den del som sticker ut i filmen är bilfärden mellan hemmet och biografen. När 

bilen visas ur olika vinklar så är klippningen mellan dessa bilder snabbare än vid 

resten av filmen. Klippkombinationen mellan dessa bilder, ihop med kamerans 

skakiga rörelser skapar dynamik och fart som förstärker känslan av ett dåligt 

väglag. Klippunkterna ligger på många ställen i en rörelse som fortsätter i 

efterkommande bild. 

 

7.1.4 Färg 

Här diskuterar vi den semiotiska resursen färg i filmen. Filmernas färg bygger till 

stor del på kontrasten mellan varmt och kallt. Inomhus finns de varma färgerna 

och utomhus finns de kalla färgerna. Genom att jämföra dessa platser med hjälp av 

färger kan vi också försöka förstå betydelsen av detta.    

 

Utomhus (bild 3) har saker en låg färgmättnad, svag blå ton och hög svärta som till 

exempel på buskar och träd. Från insidan av huset samt det närliggande huset är 

färgerna varma. Det som dock har en hög färgmättnad utomhus är bilens röda 

belysning. 
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Bild 3. Färganalys av “Snow Date” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 

 
 

Färgerna på rekvisitan i huset (bild 4) följer alla samma färgmönster där brun, 

beige, gul, orange och gräddfärgad ton dominerar husets interiör. Rekvisitan vid 

biografens entré följer till viss del samma färgmönster som i huset dock med några 

utstickande färger som röd och blå. 

Bild 4. Färganalys av “Snow Date” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 

Karaktärernas hudton drar mot färgerna orange samt röd med orange som 

dominerande part. Även om hudtonen har en hög färgmättnad så ser vi den 
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fortfarande som realistisk och neutral då belysningen inomhus innehåller varmt 

ljus.  

Filmens färger består till stor del av kontraster mellan varmt och kallt. Filmen 

följer ett mönster med en tydlig uppdelning mellan det varma och kalla. De kalla 

färgerna befinner sig utomhus och de varma hittar vi inomhus. 

 

Det vi tror är filmskaparnas avsikt med den skillnaden är för att skapa en karg och 

hård miljö utomhus samt en varm och trygg plats inomhus. Den otrygga miljön 

utomhus blir då ett hinder för att ta sig till målet som är biografen. Biografen 

innehåller även den varma, trygga färger. Till sin hjälp har de en Mercedes-Benz. 

Bilens färger går i linje med hur färger och kontraster utomhus ser ut och den 

smälter in med vädret. 

 

7.1.5 Ljud & musik 

Här diskuterar vi de semiotiska resurserna ljud och musik i filmen. Det första 

ljudet vi hör i filmen är sprakande snöljud tillsammans med ett visslande blåsljud. 

Filmens musik startar även direkt i samband med filmens start. Musiken består av 

en akustisk gitarr som spelar en lugn melodi. Musiken är icke-diegetisk. När vi 

kommer in i huset har snöljudet försvunnit men blåsljudet består. I huset hör vi 

även karaktärernas dialog. När vi ser en närbild på mannen som står vi fönstret så 

kan man höra snöljudet ticka mot fönsterrutan. 

  

Sedan kommer bilden med garageporten som hissas upp. Här kan man återigen 

höra blåsljudet men också höra ljudet från garageporten och bilmotorn som startar. 

Strax efter att bilen har startat så läggs det till en sångröst till musiken. När vi 

sedan ser att bilen körs på vägen så kan vi höra hur bilen gasar och ljudet från när 

däcken rullar på den snötäckta vägen. Här är det ett väldigt starkt blåsljud. Alla 

dess ljud som hördes utifrån avbryts dock hastigt när vi kommer in i bilen. Inne i 

bilen hör vi bara ett dovt ljud från vindrutetorkarna och karaktärernas dialog. Man 

kan tänka sig att detta hastiga och tydliga avbrott beror på att man vill visa att 

bilen är väldigt isolerad. Sedan får vi återigen se några bilder när bilen körs, och då 

är även dessa ljud tillbaka. 
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Framme vid biografen så kan man höra ljudet från bildörren när pojken stiger ur 

bilen. När vi väl kommer in till biografen så är musiken dominerande. Det enda 

ljudet man kan höra är dova ljud från pojkens fotsteg. Pojken och pappan går ut 

från biografen igen. Då hörs fotsteg och blåsljud, men man kan även höra att en bil 

kommer rullande en bit bort. Desto närmare bilen kommer kameran, desto starkare 

blir biljudet. När flickan hoppar ut ur bilen så hör man ljudet från bildörren. 

Fotstegen hörs tydligt när pojken och flickan går in mot biografen. Tillsammans 

med sista bilden så hörs blåsljudet för sista gången och musiken rundas av. 

 

 

7.2 Grow up: Get a job 
7.2.1 Beskrivning av filmen 

Den första bilden (bild 5) vi får se i filmen är på en pojke med flätor som går i en 

korridor. Han följs sakta av kameran. Det är mörkt i korridoren och på grund av ett 

fönster i slutet av korridoren så skapas ett starkt motljus. Vi ser bara pojkens 

siluett. Man kan också se att det sitter en man vid ett bord i slutet av korridoren. Vi 

hör en slags trumrytm. Strax innan det klipps till nästa bild hör vi ett voice-over 

som säger ”You know, growin' up...”. 

 
Bild 5. Skärmdump från reklamfilmen ”Get a job” (2017) 

 

I nästa bild får man se två händer som är knutna. Händerna slår trumrytmen mot 

ett bord. Voice-overn fortsätter ”I had this beat stuck in my head”. I 

nästkommande bild ser vi en tallrik med mjölk och runda, färgglada flingor. Det 

blir små vågor på mjölken på grund av vibrationerna från slagen mot bordet. 
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Bilden därpå visar en annan man med flätor som står i ett mörkt rum. Sedan får vi 

återigen se händerna som slår trumrytmen mot bordet. Voice-overn säger ”Just no 

matter what, I could never get it out”. Här får vi se mannen som satt vi bordet igen. 

Det är han som slår trumrytmen. Sedan klipps det tillbaka till mannen med flätor. 

Han sitter och drar i en av sina flätor. 

  

Bilden blir helt svart, sedan kommer en grafik upp. Grafiken säger ”Get a Job.” I 

nästkommande bild får vi se mannen med flätor igen (bild 7). Det är mitt på ljusa 

dagen. Han står och lutar sig mot en bils motorhuv. Bilen är parkerad längs en 

gata. Trumrytmen kvarstår. Vi klipps tillbaka till bilden där mannen drar i en av 

hans flätor (bild 8). Bilden därpå är en flygbild över en stad (bild 9). Voice-overn 

säger ”I guess when you're young,”. I kommande bild får vi se pojken med flätor 

igen (bild 6). Han står återigen med ryggen mot kameran. I bakgrunden står det en 

bil med fyra män runt om. Voice-overn fortsätter och säger ”… you can be 

anything you wanna choose”. Det klipps fort till nästa bild, här sitter mannen med 

flätor och kör en bil. Bilden är väldigt nära, så man ser nästan bara ansiktet i 

bilden. Sedan får vi se en bil köras på en bro. Det är mörkt ute. Här ser vi för första 

gången att det är en Mercedes-Benz. 

Nästa scen utspelar sig vid en biltvätt, det är dag och soligt ute. Mannen med flätor 

står och tvättar sin bil. En pojke kommer och frågar efter en autograf. Mannen 

skriver en autograf i pojkens block och säger sedan ”Cool? Gimme down!”. Sedan 

slår de sina knytnävar mot varandras. 

  

7.2.2 Rörelse i bild & klippning 

Här diskuterar vi de semiotiska resurserna rörelse i bild och klippning i filmen. 

Filmen öppnar med ett tracking shot där vi bakifrån följer en pojke med flätor som 

går framåt mot ett bord där det sitter en man (bild 5). Det klipps och vi ser nu ett 

par händer som slår mot ett bord. Kameran här har en svag rörelse vilket gör att det 

känns handhållet. I nästa bild ser vi en skål med flingor som vibrerar av händernas 

slag i bordet. Den här bilden är fast och säkert filmad med ett stativ då kameran är 

helt still för att skålens rörelser ska bli mer tydliga. Klippet därpå är i rörelse och 

förmodligen filmad med en steadicam. Kameran åker framåt mot mannen med 

flätor samtidigt som den panorerar höger och följer mannen med flätor i bild som 
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går framåt. Det klipps till en närbild på mannen med flätornas ansikte. Även här 

används troligen en steadicam med en åkning in mot ansiktet och en svag 

panorering höger. Bilden avslutas här med en åkning från ansiktet. I den här bilden 

får vi närkontakt med karaktären då vi är innanför den sociala sfären. Nästa bild är 

återigen en bild på händerna som slår i bordet. Den här bilden är tätare än 

föregående bild på händerna. Om vi inte hade sett föregående bild så hade det varit 

svårt att förstå vad som händer i bilden. Även den här bilden är filmad handhållen 

då den är stilla men har subtil lodrät rörelse. Nästa bild är från korridoren in mot 

mannen som sitter vid bordet. Bildens rörelse är en långsam dollyåkning in mot 

mannen samt att mannen gungar i takt till slagen i bordet. Det klipps och vi ser nu 

mannen med flätorna sitta vid ett bord. Bilden är en halvbild och är troligtvis 

filmad med en handhållen kamera. Kameran åker först upp i bild sedan ner och 

drar svagt till höger. I nästa bild har vi en skakig handhållen åkning in mot mannen 

med flätor som står lutad mot en bil (bild 7). Bilden gungar skakigt fram och 

klipps till en närbild på samma man. Även den bilden rör sig handhållet i en 

åkning framåt fast den här bilden har även en åkning i sidan samtidigt som 

kameran sänks ner. Klippningen mellan de här bilderna har nog gjorts för att 

bilden ska kännas både autentisk men även nonchalant och orolig. Nästa bild visar 

mannen med flätorna igen, tillbaka sittandes vid bordet (bild 8). Kameran är här 

stilla medans mannen rör sitt huvud i bilden. Klippningen mellan den här bilden 

och den föregående har också ett nonchalant uttryck då det inte stämmer överens 

med konventioner inom klippning. Mannens ansikte riktas till vänster och klipps 

sedan när det riktas till höger. Den här klippningen skapar en orolig känsla. 

 

Nästa bild är en översiktlig drönarbild som åker sakta fram över en storstad (bild 

9). På avstånd ser vi en stadskärna med höghus. Platsen vi befinner oss på i bilden 

är en bit utanför, vilket upplevs som stadens utkant. Eftersom kameran åker sakta 

över denna del så känns det som att det är där vi är i filmen och inte att vi är på väg 

någonstans. Det klipps och vi ser fortfarande stadskärnan på avstånd där vi känner 

igen husen från föregående bild. Det blir en mjuk klippning och vi ser ryggen på 

pojken med flätorna i förgrunden som kollar på en bil längre bort (bild 6). 

Kameran rör sig till höger i bild och bilen i bakgrunden presenteras tydligare. 
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Bilden skapar ett djup då den först visar pojken och sen i och med rörelsen till 

höger visar bilen och människorna runt den. 

 

Vi är nu tillbaka till mannen med flätorna. Han kör en bil i stadsmiljö. Bilden 

börjar med en rörelse av hans huvud där han vänder sin riktning från sidorutan till 

vänster till att titta rakt fram. Bilden rör på sig som att den skulle vara filmad 

handhållen. Bilen gungar till och kameran följer dess rörelse. Det skapar en närhet 

till mannen då det är en närbild ihop med att kameran följer en rörelse som att vi 

skulle vara passagerare i bilen. ”The closeness and intimacy of close ups lets 

audience connect with a character (and a story) on an emotional level in ways that 

have helped make movies the most popular art form in the world” (Mercado, 

2011:35). I nästa bild befinner vi oss utanför bilen. Vi ser bilen bakifrån och är 

filmad med vad vi tror är en kranåkning där kameran åker sakta upp. 

 

Bilden därpå visar mannen med flätorna som putsar på en bil med en trasa. Bilden 

är skakigt och ryckig. Det klipps abrupt och vi ser nu en närbild av mannens 

ansikte. Ansiktet rör sig uppåt så att det kommer ur bild tills kameran med en lätt 

tiltning åter hittar tillbaka. Bilden efter är en halvbild på mannen och även en 

yngre persons rygg. Kameran tiltar upp mot mannen med flätorna och rör sig sakta 

till höger. Bilden fortsätter men klipps nu in till en tätare halvbild som först rör sig 

höger i bild och avslutas med att dra sig vänster. 

 

Det vi kan se med bilderna som visas de första 45 sekunderna i filmen är att 

bilderna på pojken med flätorna är lugna bilder med mjuka rörelser. Bilderna på 

mannen vid bordet är nästintill stilla. De bilder som är på mannen med flätorna är 

ryckiga, oroliga och skakiga. 

 

Klippningen varierar sig till vilken av karaktärerna som visas i bild. Det som 

sticker ut är när mannen i flätorna visas, då används klippmetoden jump cut. Till 

exempel vis schenen där mannen med flätorna står lutad mot en bil (bild 7). 

Kameran rör sig då närmare mannen i halvbild som går in mot ett utsnitt som 

nästan är närbild. Bilden klipps sedan till närbild. Det blir här ett hopp i 

klippningen. 
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7.2.3 Färg 
Här diskuterar vi den semiotiska resursen färg i filmen. Filmens färger följer ett 

mönster trots att bildernas karaktär och plats skiljer sig. Filmens är uppdelad i 

olika tidsperioder där färgerna skiljer sig för varje period. Färgerna för filmens 

olika platser skiljer sig men färgpaletten för de olika platserna visar att vissa färger 

återkommer på samtliga platser. Färger byter dock plats i förgrund och bakgrund. 

De färger som sticker ut är blå och orange som förekommer i filmens alla delar. Vi 

kom fram till detta genom att granska scenernas färger samt tog ut färgpaletten för 

dessa. 

  

 
Bild 6. Färganalys av “Get a job” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 
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Bild 7. Färganalys av “Get a job” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 

 

Det finns en klippunkt som går mellan interiör (bild 8) till exteriör (bild 9) som vi 

tyckte var spännande. I den första bilden ser vi hur mannen med flätorna sitter och 

tänker tillbaka på sin barndom (bild 8). Det vi reagerade på var den kalla färgen 

han har i ansiktet. 1.10 in i filmen så ser vi en helbild av platsen han sitter på. Det 

som inte finns där är en kall belysning mot hans ansikte. Vi tror därför att de har 

valt att sätta en lampa med kallt ljus mot hans ansikte för att förstärka övergången 

till bilden efter. I den bilden (bild 9) så ser vi en stad fylld av kalla färger. 

Övergången blir mjukare i och med att den centrala delen i den första bilden 

innehåller samma färger som det efter. Det hjälper även filmen med att den får en 

röd tråd så att den inte känns spretig. 
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Bild 8. Färganalys av “Get a job” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 

 

 
Bild 9. Färganalys av “Get a job” utförd av författarna i Adobe Capture, 2018 

 

7.2.4 Ljud & musik 

Här diskuterar vi de semiotiska resurserna ljud och musik i filmen. Det första 

ljudet vi hör i filmen är en väldigt isolerad trumrytm. Tillsammans med 

trumrytmen får vi för första gången höra filmens voice-over. Rösten som pratar är 

väldigt avslappnad och nonchalant. Man kan höra på ljudspåret att de inte har 

spelat in rösten i en studio, utan att det låter som att de sitter i ett vanligt rum och 

att personen rör sig mycket samtidigt som han pratar. Strax innan klippunkten så 
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hör man ett slags zoomljud, som tar oss vidare till nästa bild. I denna bild får vi se 

händerna som slår trumrytmen mot bordet. Här är inte trumrytmen alls isolerad 

längre. 

  

I nästa scen när vi ser mannen med flätor, så är trumrytmen isolerad igen. De 

klipper sedan återigen tillbaka till mannen som slår trumrytmen och där det inte är 

isolerat. Voice-overn säger ”I had this beat stuck in my head”, och fortsätter ”Just 

no matter what, I could never get it out”. Vi tror att de har valt att isolera 

trumrytmen vid vissa tillfällen för att visa att ljudet sitter fast i hans huvud. 

  

Sedan visas grafiken i bild. Vi kan fortfarande höra den isolerade trumrytmen, men 

vi kan också höra stads- och trafikljud tonas in. I den här scenen befinner sig 

mannen med flätor i en stadsmiljö. Man kan höra ett subtilt blåsljud och bilar som 

rullar på asfalt med lite grus på. Atmosfärsljudet är överlag väldigt brusigt. Det 

mest dominanta ljudet vi hör är dock olika gnisselljud. Gnisselljudet kommer från 

olika bilars bromsskivor som bromsar in längs vägen. Vi tror att det ljudet finns 

där för att symbolisera gamla bilar, och när man hör det blir man frestad att köpa 

en ny bil som fungerar felfritt. När vi sedan får se flygbilden över staden, så hör vi 

sirener från en polisbil. Detta ljud tonas dock bort väldigt fort och istället tar ett 

starkt atmosfärsljud över. Den isolerade trumrytmen och voice-overn finns också 

där. 

  

Nu sitter vi med mannen med flätor i bilen. Samtidigt som vi får se mannen på 

väldigt nära håll (som tyder på närhet), så hör vi nu för första gången en musikton i 

filmen. Vi tror att de har valt att starta musiken där för att man ska gilla 

karaktären. Sedan får vi se bilen bakifrån i ett fågelperspektiv. Vi hör ett väldigt 

dominant blåsljud. Vi tror att likt som i den andra filmen, ”Snow date”, så har de 

valt att göra stor skillnad på ljudet i och utanför bilen för att visa bilens goda 

isolering. 

 

Väl i övergången till nästa scen så ligger det dominanta blåsljudet kvar. Vi 

befinner oss nu vid en biltvätt. Blåsljudet tycks nu har övergått till att vara ett ljud 

som kommer från en bilväg intill biltvätten. Här hör vi för första gången när 
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människor pratar i bild. En pojke frågar mannen med flätor om en autograf. När 

mannen skriver autografen så hör vi för andra gången en musikton i filmen, vilket 

återigen tyder på att vi ska gilla karaktären.  

 

 

8. Diskussion 
 

8.1 Rörelse i bild & klippning 
Här jämför vi de semiotiska resurserna rörelse i bild och klippning i 

reklamfilmerna “Snow Date” och “Get a job”. Filmerna “Get a job” och “Snow 

Date” är två filmer som liknar varandra i sina kamerarörelser och skiljer sig åt i 

klippningen. Kamerarörelserna i sig har likheter då både innehåller dollyåkningar, 

handhållet och åkningar med kran. Till exempel kan vi se likheter i bilden där vi 

befinner oss i korridoren och ser en man som sitter vid ett bord i “Get a job” och 

bilden i “Snow Date” där pappan står vid fönstret och tittar in i huset. Likheten här 

är att båda rörelserna är en dolly-in. Dollyåkningar mot en person tyder på att man 

långsamt vill komma närmare för att tittarna ska lägga sin uppmärksamhet på 

karaktären (Mercado 2011:143). En annan likhet i dessa filmer är hur de 

presenterar bilarna på vägen för första gången i filmerna. I båda filmerna får vi se 

bilen bakifrån, där vi tror att det är filmat med hjälp av en kran och kameran rör 

sig sakta uppåt. Ytterligare en likhet som vi kan se är hur ryckiga och skakiga 

vissa bilder i filmerna är. Till exempel bilden på hjulet i “Snow Date” och bilden 

på mannen i flätor när han står lutat mot motorhuven i “Get a job”. 

 

En olikhet vi har märkt är att det inte finns några tracking shots i “Snow Date”, 

som det finns i “Get a job”. I “Get a job”s första bild så får vi se både ett tracking 

shot och en dolly-in på pojken med flätor. När man använder dessa två 

kamerarörelser tillsammans så gör man ofta det för att stärka hur karaktären 

känner sig och mår samt för att skapa spänning i berättelsen (Mercado 2011:155). 

En annan olikhet som finns är att det finns en översiktlig drönarbild i “Get a job”, 

som det inte finns i “Snow Date”. Vi tror att de har valt att lägga in det i “Get a 

job” för att det är viktigt att förstå vart vi befinner oss i den filmen. I “Snow Date” 

däremot är det inte alls viktigt att se att vi befinner oss i en stad. 
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Klippningen och klippunkterna i filmerna ”Snow Date” och ”Get a job” skiljer sig. 

”Snow Date” har mjukare övergångar vid klippunkterna som döljs av att klippen 

följer samma rörelse. Till exempel så fångas en dollyåkning upp av en annan vid 

klippunkten för att maskera att det klipps. Klippningen tar även hänsyn till att 

bildens utsnitt ska få en jämn övergång där till exempel två ansikten befinner sig 

på samma plats i bilden mellan två klipp. 

 

“Snow Date” är linjärt klippt för att skapa kontinuitet i berättelsen. Historien är lätt 

att förstå och eftersom att den är kontinuitetsklippt. Bilderna syns under lång tid 

vilket underlättar för tittarna att följa med i allt som händer. Ett annat exempel som 

tyder på kontinuitetsklippning i “Snow Date” är att de använder sig av eyeline 

match i slutscenen där pappan och pojken går ut från biografen och ser att en bil är 

på väg. 

 

I “Get a job” däremot så klipps det väldigt diskontinuerligt. Till exempel så är 

filmen klippt icke linjärt. Eftersom “Get a Job” är klippt icke-linjärt med 

tillbakablickar där man i berättelsen hoppar mellan nutid och dåtid. Genom den här 

metoden engagerar man tittarna att tänka för att berättelsen inte är så lätt att förstå 

(Bordwell & Thompson 2010:262). I filmen får vi följa Rocky under olika 

perioder i livet och det klipps mellan dessa perioder vilket bidrar till att det 

stundtals är svårt att hänga med och förstå narrativet. Ett vanligt grepp inom 

kontinuitetsklippning är att man går från en helbild som etableringsbild till en 

tätare bild. Anledningen till att man använder sig av detta är för att tittaren ska 

skapa en förståelse för vart man befinner sig och beskriver vad som finns på 

platsen (Bordwell & Thompson 2010:238). “Get a job” är mer diskontinuerligt 

klippt där en scen ofta startar med en närbild eller extrem närbild för att sedan 

förflytta sig bakåt.  

 

8.2 Färg 

“Get a job” och “Snow Date” är två reklamfilmer vars historier skiljer sig åt. Det 

är två berättelser som skildrar två helt olika saker. “Snow Date”s berättelse handlar 

om att en pojke ska lyckas komma fram till en biograf trots att vädret inte är det 

bästa. Han får hjälp av sin pappa som skjutsar honom i sin Mercedes-Benz. 
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Historien är en vardagssituation och ingenting allvarligt står egentligen på spel. 

Filmens färger speglar också genren med varma dova färger och levande starka 

färger i hudtonen. Färgerna liknar en dramafilm med färger och ljussättning som 

inte signalerar något hotfullt. Det som sticker ut med färgerna i filmen är när de 

åker bil mellan hemmet och biografen. Färgerna är då urtvättade och svärtan är 

hög vilket gör att vädret ute påminner oss om hur kargt och kallt det är. Vid den 

sekvensen så påminner färgerna mer om action, drama eller thriller. “By knowing 

conventions, viewers have a clear pathway into the film” (Bordwell, Thompson & 

Smith 2017:330). 

 

“Get a job” är en historia som utspelar sig inom flera tidsperioder. Färgkorrigering 

är ett bra verktyg för att utmärka, urskilja och specificera någonting i en film vilket 

“Get a job” använder sig mycket av. Filmens olika tidsperioder skildras alla med 

olika färger. Alla scener som är inspelade inomhus har en ljussättning, scenografi 

och färger som är mörka och dova. De färger som sticker ut är blå och orange 

vilket är två färger som följer med i filmens alla tidsperioder. Färgerna blå och 

orange växlar mellan att vara dominant i förgrund och bakgrund. Växlingen styrs 

av från vilken tidsperiod filmen visas och då i vilken sinnesstämning Rocky 

befinner sig i. Skillnaden i färgerna mellan “Get a job” och “Snow Date” är många 

men den främsta är nog hur de arbetat med färger för att sätta sinnesstämning. 

“Snow Date” upplevs ha en mer generell färgläggning där det finns få skillnader 

på till exempel hudton inomhus och utomhus. Skillnaden benämns som “One Hue” 

och “Complementary Hues” där “One Hue” använder sig av en färg på hudtonen 

och “Complementary Hues” använder sig av två färger på hudtonen. Ofta två 

komplementfärger som ställs mot varandra och kan växlas mellan vilken som ska 

synas i förgrund respektive bakgrund (Block 2008:154–155).  

 

8.3 Ljud & musik 

Här jämför vi de semiotiska resurserna ljud & musik i reklamfilmerna “Snow 

Date” och “Get a job”. Båda filmerna innehåller musik, fast på två väldigt olika 

sätt. I “Snow Date” finns musik som sätter en stämning och för berättelsen framåt, 

men vi skulle inte säga att just den låten är viktig för filmen. Det skulle så klart 

inte funka med en hårdrockslåt eller någon slags discomusik heller, eftersom att 
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musiken är en del av filmens helhetsintryck. ”I have seen music screw up more 

motion pictures than bad directors.” (Passman, 2014: 447).  Vi tror att filmens 

berättelse skulle klara sig lika bra med en annan, men liknande låt. 

 

I “Get a job” däremot tror vi att musiken är viktigare. Även fast de inte använder 

sig av någon melodi i musiken, så för trumrytmen filmen vidare. Här gör dessutom 

musiken något mer. När vi lyssnar på trumrytmen, så hör man den på olika sätt i 

olika bilder. I några bilder hör man trumrytmen mer klart och i andra är den mer 

isolerad. Som vi skriver om i analysen så medför musiken ett förtydligande om att 

trumrytmen vid vissa tillfällen bara befinner sig i huvudet på karaktären. Den 

första musiktonen vi hör i “Get a job” är när huvudkaraktären sitter i sin bil och 

kör. Vi tror att denna musikton primärt är guidande och emotionell. Guidande på 

det sättet att musiken startar just när vi ser huvudkaraktären, vilket hjälper oss att 

förstå att det är han som är huvudkaraktären. Emotionell på det viset att musiken är 

nedstämd men ändå hoppfull, vilket sätter den emotionella stämningen i filmen.  

 

När det kommer till ljuden så visar det sig att båda reklamfilmerna använder dem 

på liknande sätt. I båda filmerna används ljudet till att berätta och förstärka det 

som händer i bilden. Till exempel garageporten i “Snow Date” och ljudet från 

bilarna som rullar i “Get a job”.  I båda filmerna så är det ljudet väldigt starkt när 

vi befinner oss utomhus. Detta i form av snö- blås- och sirenljud. Vi tror att de har 

valt att göra på det här viset för att visa den tydliga kontrasten till hur isolerat det 

blir så fort vi sitter i bilarna. Något som skiljer filmernas ljud från varandra är 

effektljud som berättar saker som inte syns i bilden. I “Get a job” så finns det 

många ljud som berättar saker som vi inte skulle veta om vi skulle se filmen utan 

ljud. Till exempel sirenljudet i flygbilden och gnisslet från bromsskivorna i scenen 

där huvudkaraktären står lutad mot en motorhuv. Något sådant här ljud märker vi 

inte av i “Snow Date”.  
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9. Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur semiotiska resurser används 

för att kommunicera till olika målgrupper i reklamfilm. Vi har med hjälp av analys 

och jämförelse försökt att besvara våra frågeställningar.  

Frågeställningarna var följande:  

Hur används semiotiska resurser i de respektive reklamfilmerna? 

Vilka skillnader finns det i användandet av de semiotiska resurserna? 

Hur har de använt sig av semiotiska resurser för att nå sin målgrupp? 

 

Resultaten visar att det finns ett flertal olikheter mellan filmerna “Snow Date” och 

“Get a job”. Enligt vår studie så kan man se att under den semiotiska resursen 

rörelse i bild så har “Get a job” mer aktivt arbetat med tracking shots och 

kameraskakningar, troligtvis för att behaga en yngre publik som kräver mer 

spänning. När det kommer till den semiotiska resursen klippning så skiljer sig 

filmerna. Anledningen till att de har använt sig av kontinuerlig klippning i “Snow 

Date” är troligtvis för att tillfredsställa den äldre målgruppen som troligtvis vill ha 

en lugnare och tydligare berättelse. I “Get a job” så har de använt sig av 

diskontinuerlig klippning där de bryter mot ett flertal av de konventioner som finns 

inom klippning. Filmen är icke-linjärt klippt vilket gör att historien hoppar mellan 

olika tidsperioder vilket gör den svårare att förstå och hänga med i. 

 

“Snow Date” har mestadels neutrala färger med varma hudtoner vilket 

överensstämmer med vad vi är vana att se i verkliga livet. “Get a job” har en mer 

cinematisk färgläggning där färgerna förändras beroende på från vilken tidsperiod 

vi ser. Vi tror att skaparna av filmen har haft en tanke med detta och vill att 

färgerna ska säga någonting mer än att bara vara realistiska vilket även det tyder 

på en olikhet i den semiotiska resursen färg.  

 

Precis som vi tycker att färg bara fungerar som just färg så vi tycker vi att musik 

bara fungerar som musik i “Snow Date”. Musiken finns där och gör sitt jobb, 

vilket är att sätta stämning och ett slags tempo i filmen, men inte mycket mer än 

så. Däremot i “Get a job” så vill musiken säga någonting mer. Även här sätter 

musiken ett tempo till klippningen, men de mixar även musiken på olika sätt 
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beroende på vilken bild som visas. Musiken i “Get a job” är en drivande kraft. Den 

hjälper berättelsen framåt och tack vare den isolerade trumrytmen så berättar även 

förmedlar även musiken information. En olikhet som vi har märkt av i filmernas 

ljud är att i “Get a job” så använder de sig vid vissa tillfällen av effektljud strax 

före och vid klippunkter. Detta tror vi att de gör för att skapa ytterligare 

diskontinuitet men även för att addera en konstnärlig stil som ger den yngre 

målgruppen mersmak. En annan sak som “Get a job” arbetat med är bakgrundsljud 

som vi kan höra, men inte se i bilden. Till exempel hör vi sirener och bromsgnissel 

även fast vi inte ser några polisbilar eller andra fordon. Dessa ljud hjälper filmen 

att berätta mer även fast vi inte kan se det.  

 

Trots att vi här har skrivit om många olikheter i filmerna så finns det även många 

likheter. Till exempel så gestaltas bilderna på bilarna från Mercedes-Benz på 

liknande sätt. I båda filmerna har de använt atmosfärsljud på liknande sätt. Till 

exempel det starka blåsljudet som finns i båda filmerna.  

 

I den uppsatsen så har vi försökt att reda ut hur Mercedes-Benz har använt sig av 

semiotiska resurser för att nå två olika målgrupper. När man analyserar filmer som 

har en stor avsändare med stor budget så kan man förmoda att filmerna är noggrant 

genomtänkta och välgjorda. Vi tror att allting som finns med i filmen finns där av 

en anledning och att ingenting har lämnats åt slumpen. Det gör att alla små detaljer 

vi ser är där av en anledning. Vi kan inte med säkerhet säga att Mercedes-Benz 

använder sig av de här berättarteknikerna för alla deras filmer, utan endast hur de 

arbetat med de filmer vi analyserat. Det vi har lärt oss av att analysera filmerna är 

hur mycket detaljer som spelar in i berättandet med film. Vi har under analysen 

upptäckt nya saker i takt med att vi ändrat fokus mellan de semiotiska resurserna. 

Till exempel ”Get a job” är en film som arbetar väldigt mycket med detaljer vilket 

vi först inte förstod. Allt från klippning, ljud, färg och kamerarörelser är noga 

genomtänkt och innehåller många betydelsefulla små detaljer vilket i sin helhet 

skapar något unikt. Att rikta sig mot olika målgrupper kan vara svårt då många 

olika variabler spelar in. Mercedes-Benz försöker med sin kampanj ”Grow up” 

förnya sin kommunikation. Vi tycker att det är spännande att företaget går från 

mer konventionell kommunikation och vågar sig på nya utmaningar och strategier. 



 

 35 

Resultatet kan användas som inspiration till filmskapare med idéer om hur man 

kan arbeta mot specifika målgrupper genom att använda semiotiska resurser på 

olika sätt.  

 

Vi tror att vidare forskning kring det här området skulle gynna den här studien 

ytterligare. Det vore intressant om man undersökte vad representanterna för dessa 

målgrupper egentligen tycker om filmerna. Vilket skulle visa om Mercedes-Benz 

föreställningar om de olika målgrupperna stämmer med verkligheten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 36 

11. Referenslista 
 

11.1 Tryckta källor 

 

Axelson, Tomas (2014). Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att 
beröra. Stockholm: Liber 
 

Bergström, Bo (2014). Reklam, strategiskt och kreativt. Stockholm: Carlsson 

 

Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. 

Stockholm: Hallgren & Fallgren 

 

Block, Bruce A (2008). The visual story: creating the visual structure of film, TV 

and digital media. 2nd ed. Amsterdam: Focal Press/Elsevier 

 

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2010). Film art: an introduction. 9th ed. 

New York: McGraw-Hill 

 

Callier, Patrick (2014) Class as a semiotic resource in consumer advertising: 

Markedness, heteroglossia, and commodity temporalities. Stanford: Stanford 

University 

 

Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus (2009). Reklameffekter: strategi, utformning och 

medieval: en bok för dig som arbetar med eller vill arbeta med kommunikation och 

reklam. 3. [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Ekström, Mats (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Eidsvik, Charles (2005) “Background Tracks In Recent Cinema” i Moving Image 



 

 37 

Theory - Ecological Considerations. [red. J.D. Anderson & B. Fisher Anderson] 

Southern Illinois Univ. 

 

Kress, Gunther R. & Van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal discourse: the 

modes and media of contemporary communication. London: Arnold 

 
Lind-Valdan, Carla Cecilie (2013). Genre Specific Color Grading and Ideals in 

Film. Copenhagen: Aalborg University 

http://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/genre-specific-color-grading-and-

ideals-in-film(ef7bfb3a-5a1e-4fec-ae27-91df147b2b36).html (Hämtad 2018-02-

26) 

 

Mercado, Gustavo (2011). The filmmakers eye: learning (and breaking) the rules 

of cinematic composition. Focal Press/Elsevier: Amsterdam 

 

Orpen V (2003). Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: 

Wallflower 

 

Passman, Donald S. (2014). All you need to know about the music business. Eighth 

UK edition, revised and updated London: Penguin Books 

 

Pearlman K (2016). Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. Second ed. 

Burlington, MA: Focal Press 

 

Wheeler, Alina (2017[2018]). Designing brand identity: an essential guide for the 

entire branding team. Femte upplagan Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons 

  



 

 38 

Wingstedt, Johnny. (2005). Narrative Music: Towards an Understanding of 

Musical Narrative Functions in Multimedia (Licentiate thesis). Luleå: School of 

Music, Luleå University of Technology, Sweden.  

 

11.2 Elektroniska källor 

Allabolag.se. 2017. Mercedes-Benz Sverige AB. 

https://www.allabolag.se/5564871548/mercedes-benz-sverige-ab (Hämtad 2018-

02-01) 

 

 

Mercedes-Benz. 2017. “Grow up”. - Stories of a new generation. 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/lifestyle/grow-up-stories-of-a-

new-generation/ (Hämtad 2018-01-29) 

 

 

Mercedes-Benz. 2018. Historik - Upplev bilhistoriens stora ögonblick. 

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/the-brand/history/topic-

teaser.module.html# (Hämtad 2018-02-01) 

 

 

Mercedes-Benz. 2018. Våra bilar 

https://www.mercedes-benz.se/passengercars.html (Hämtad 2018-02-26) 

 

 

Nationalencyklopedin. 2018. Mercedes-Benz. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mercedes-benz (Hämtad 2018-
02-26) 
 

 

Videomaker. 2014. Emotional Justification of Shot Choices. 

https://www.videomaker.com/article/c06/17192-emotional-justification-of-shot-

choices (Hämtad 2018-02-22) 

 

 



 

 39 

11.3 Filmer 
Lego City Airport 

https://www.youtube.com/watch?v=_utl3K_O5gQ (Hämtad 2018-02-26) 

 

Mercedes-Benz. Get a job. 
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