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Abstract  

Att en publik upplever en berättelse i reklamfilmen olika är en självklarhet och i dagens 

transmediala medievärld där så pass mycket reklamfilm publiceras på många olika plattformar 

blir det en labyrint för ingen mindre än medieproducenten. Vilket format man ska välja, och 

hur det förstärker eller förminskar berättelsen är en ständigt pågående diskussion. Syftet med 

denna studie var därför att undersöka vad som hände med handlingen när formatet ändrades 

till 1:1 och hur publiken uppfattade berättelsen då, när bilden beskurits från det bredare 

bildformatet till ett kvadratiskt bildformat. Studien undersöker bildformatets förhållande till 

plattformen Instagram, hur en publik upplever bildformatet och handlingen samt om de 

upplever någon skillnad på formatet 16:9 jämfört med 1:1. Studien har genomförts genom 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med åtta deltagande informanter. Undersökningens 

resultat visade att den breda versionen i 16:9 uppfattades som mer professionell och 

cinematisk samt väckte intresse i flödet, medan det kvadratiska formatet 1:1 versionen snarare 

uppfattades som amatör-lik. Sammanfattningsvis resulterade analysen i att bildformatet 16:9 

var bättre lämpad för storytelling-reklamfilm på Instagram.  
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1. Inledning  

Att se film, sugas in i dess värld och låta sig drömma bort en stund är något människor ofta 

gör. Utforska, upptäcka, uppleva – någonting de flesta strävar efter och gör. Ibland vill man ut 

och se världen och ibland räcker det att kolla ner i sin smartphone – låta världen möta 

människan där. Skrolla i flödet på sociala kanaler, utforska, upptäcka och uppleva möten och 

berättelser i alla möjliga former.  

 

Reklamfilm idag ses näst intill var man än går - i rulltrappan på tunnelbanan, innan biofilmen 

eller nere i mobilen på sina privata sociala kanaler. Inte allt för sällan på Instagram, via 

sponsrade inlägg från företag som når ut till de flesta, eller reklam riktad till en specifik 

person. Det kommer upp reklam som är snabb eller långsam. Reklamen kan vara avlång, 

rektangulär eller fyrkantig, men hur påverkar egentligen formen på bilden det vi uppfattar?  

 

1.1 Bakgrund 
 

Idag finns det tillgång till media var man än går och många människor är idag online i princip 

dygnet runt (Björk 2017, 11). I en studie från 2017 gjord av Myndigheten för press, radio och 

tv där personer mellan åldrarna 7-79 år deltog, undersökte de vilken form av media personer 

använde ”en vanlig dag”. Där framgick det att sociala medier användes 65% av dagen 

(Myndigheten för press, radio och tv 2017). Sociala medier har också gett företag och 

organisationer möjligheten att marknadsföra sig själva på ett nytt, mer kostnadseffektivt vis 

(Dennisdotter, Axenbrant 2010, 88).  

 

Huvudsyftet med reklamfilm är att övertyga. Det handlar också om att låta konsumenten 

utforska, uppleva och upptäcka – vare sig det är en produkt, ett budskap eller en tjänst.  

17% av svenskarna anser sig vara ganska eller mycket trötta på reklam, enligt en 

undersökning gjord av Novus, på uppdrag av Svenska Annonsörer (2016). Oavsett om 

reklamen sker i flödet på sociala medier eller i inkorgen på mailen. Det är nämligen på 

inkorgen vill konsumenten ha reklamen allra minst (Svenska Annonsörer, 2016).   

 

Ett effektivt marknadsföringsgrepp idag är reklamfilm inom genren storytelling. Reklamen 

har å ena sidan fortfarande som huvudsyfte att sälja. Å andra sidan tar den även en annan 

riktning och utmanar konsumenterna på ett såväl logiskt som kreativt plan (Dennisdotter, 

Axenbrant 2018, 17). Med anledning av att reklamgenren utmanar konsumenten både logiskt 
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Figur 1.2 Instagramflöde på 
mobiltelefon. Bildformat 16:9 
exempelbild 

och kreativt är alltså storytelling en genre som genom berättande möter konsumenten genom 

att knyta an till det emotionella hos en människa (ibid). Reklamen får hen att känna för eller 

med eventuella karaktärer, vilket i sin tur skapar ett mervärde hos kunden och 

uppmärksammar organisationen eller företaget. 

 

1.2 Transmedial Storytelling 
 

Idag används genren storytelling flitigt inom marknadsföring för att sälja in bolagen och 

varumärken till potentiella kunder. Via kompakt berättande med mycket information i kort 

format, på olika mediala plattformar såsom social media eller på tv, når man ut till fler 

målgrupper och ökar i sin tur varumärkets renommé. Transmedial storytelling är storytelling 

som sker via flertalet mediala plattformar, vilket erbjuder avsändaren möjlighet att berätta en 

berättelse via dessa olika plattformar (Jenkins 2006, 96). Det är även 2000-talets stora 

berättandegren inom marknadsföring, som ger avsändaren möjlighet att berätta en historia 

genom olika mediala plattformar (ibid). Transmedialitet är ett relativt gammalt begrepp i sig, 

transmedial storytelling inom reklamfilm är å andra sidan är ett relativt nytt begrepp och även 

ett fenomen som blommat ut i takt med nya berättarformat och plattformar (Schiller 2018, 2).  

 

1.3 Instagram 
 

Instagram är en applikation och hemsida 

för enkel spridning av bild och film via ett 

så kallat flöde. Den är mycket populär, 

speciellt bland tonåringar och unga vuxna 

(Omnicoreagency 2019). Applikationen 

används dagligen av närmare 500 miljoner 

personer runt om i världen (ibid). I 

applikationen kan man som privatperson 

dela foton och rörligt bildmaterial på allt i 

sitt liv – vad man äter, gör eller presterar. 

De bilder som sedan publiceras på 

kontoinnehavarens följares konton utgör i 

sin tur flödet personens egen Instagram. 

Plattformen tillåter både kvadratiska bilder i 1:1, stående rektangulära i 4:3 och 4:5 samt 

bredare landskapsbilder i 16:9 att delas på ens flöde och ta plats i personens egna följares 

Figur 1.1 Instagramflöde på 
mobiltelefon. Bildformat 1:1 
exempelbild 
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flöden (Rosander, 2018). Instagram har numera även blivit populär som 

marknadsföringsplattform bland företag. 25 miljoner företag använder plattformen i syftet att 

marknadsföra sig själva (Omnicoreagency, 2019). Det är en effektiv 

marknadsföringsplattform för organisationer och företag som vill dela sin egen historia, skapa 

kännedom om företaget och samtidigt tänka kostnadseffektivt, genom att dela med sig av 

bilder samt korta eller längre filmklipp (Dennisdotter, Axenbrant, 2018, s.18). Dessutom kan 

de rikta sitt innehåll till en viss målgrupp via så kallade sponsrade inlägg (Business Instagram, 

2019). Att fånga en specifik målgrupp kan samtidigt vara svårt och det är många faktorer som 

spelar in, däribland hur man etablerar en känsla och hur man enkelt ska få publiken att 

uppfatta handlingen och budskapet på en så pass kort tid som Instagram tillåter – max 60 

sekunder. 

 

1.4 Bör vi anpassa bilden till 1:1 ”så den passar på instagram”? 
 

Genom utbildningen ”Filmdesign för reklam och information” har vi under vår studietid lärt 

oss att utveckla koncept och idéer samt arbeta mot olika mediala plattformar, däribland 

sociala medier. En väsentlig del av utbildningen har även varit hur man på en kort tid 

förmedlar ett budskap. Dessutom arbetar studenterna som läser utbildningen, likt den faktiska 

mediebranschen, med riktiga kunder och beställningar av film och koncept. Jag, tillsammans 

med två medstudenter gjorde som slutprojekt en reklamfilm för Tobiasregistret. Registret är 

en ideell organisation som dagligen arbetar med att rekrytera nya givare av blodstamceller för 

att rädda personer med leukemi och andra autoimmuna blodsjukdomar. Genren på 

reklamfilmen var storytelling. Beställningen var en kort reklamfilm som skulle kunna verka 

på sociala medier, primärt Facebook och YouTube, som tillåter lite längre speltider. Filmen 

skulle bli cirka 2.30 minuter lång. Den skulle gestalta ett nära brödraskap mellan två bröder, 

samt storebroderns sjukdomsförlopp av leukemi. Dessutom skulle filmen skildra lillebroderns 

kamp för att hitta en passande blomstamcellsgivare till sin storebror.  

 

Filmresultatet blev lyckat och kunden Tobiasregistret blev väldigt nöjd, vilket innebar att 

filmen var färdig och redo för att levereras till kunden. Dock önskade organisationen en 

kortare version med syfte att visas i andra visningsfönster, däribland Instagram. Dessvärre 

hade mycket lite tanke ägnats åt hur den korta versionen skulle vara strukturerad och speciellt 

inte hur den visuellt skulle se ut på den önskade plattformen Instagram. Vi i projektgruppen 

resonerade snarare att det var ett beslut för ett senare skede – i klippningen. Men väl i 
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postproduktionen ställdes vi inför det stora valet – kvadratisk bild i formatet 1:1, eller 

landskapsbild i formatet 16:9?  

 

1.5 Syfte och frågeställning 
 

Filmens visningsfönster har på senare tid breddats och funnit sin väg från vardagsrummet till 

ytterligare ett ännu mer privat visningsrum – smartphonen (Kuizinas, 2017). Det har också 

varit en ständigt pågående diskussion huruvida man ska anpassa filmen efter det tilltänkta 

bildformatet eller anpassa det rörliga bildmaterialet i postproduktion för ett annat bildformat. 

Samtidigt är det inte allt för sällan som medieproducenter inom reklamfilmsbranschen filmar 

sitt bildmaterial i ett bredare format för att sedan beskära bildmaterialet till ett mindre brett 

format. Krasst uttryckt: kapa av bildmaterialet i kanterna och inte allt för sällan omformar det 

till 1:1. Det är idag vanligt att medieproducenter mer eller mindre tvingas till att ändra 

bildformatet i efterhand, trots att filmen under inspelning var avsedd för ett bredare format, 

eftersom kunden som beställde filmen hellre ville ha den i ett så kallat ”Instagramformat”. 

Här är även en intressant faktor att belysa, då det heller inte är helt ovanligt att kunder 

benämner just det kvadratiska formatet i 1:1 som ”Instagramformat”. Jag har dock inte i 

denna studie ägnat tid åt att undersöka varför det är så, utan endast vad som händer när bilden 

kapas på kanterna. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som hände med 

handlingen när formatet ändrades till 1:1 och hur publiken uppfattade berättelsen då, när 

bilden beskurits från det bredare bildformatet till ett kvadratiskt bildformat. Studien ville bidra 

till diskussionerna som uppstår kring bildformatet samt bidra till en ökad medvetenhet i 

förproduktionen kring valet av bildformat. Därefter ville studien kunna erbjuda en ny riktning 

tidigt i planeringsstadiet eller i klipprummet genom att belysa vikten av att planera för de 

plattformar reklamfilmen ska komma att publiceras på.  

 

På tv-apparater, smartphones och skärmar i offentliga rum sprids det information och 

berättelser i olika bildformat. Vidare i studien kallas även handlingen för berättelsen.  

Men hur påverkar bildformatet egentligen uppfattningen av vad som faktiskt ska förmedlas?  

Framförallt – hur påverkas berättelsen, i synnerhet handlingen, på plattformen Instagram 

beroende på vilket bildformat man slutligen använder? Som medieproducent är det av vikt att 

förstå målgruppen för att träffsäkert nå ut till dem, samt hur målgruppen uppfattar den 

tilltänkta produktionen. Det är problematiskt att säkert veta vad som tilltalar, speciellt i en 
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transmedial värld där information ska förmedlas till många olika skärmar och plattformar, i 

olika bildformat och längder. Denna uppsats ämnar därför att undersöka följande frågor: 

 

- Hur upplever publiken berättelsen annorlunda om det är ett kvadratiskt bildformat á 

1:1 eller ett bredare bildformat á 16:9? 

- Vilket av de två bildformaten berör publiken mest? 

 

2. Teori 

2.1 Receptionsforskning   

Receptionsforskning inom media handlar om att undersöka förhållandet mellan publiken som 

konsumerar media och hur publiken tolkar innehållet i media, samt hur detta bidrar till 

meningspotentialet (Axelsson, 2008, 25). Diskursen handlar alltså om att undersöka 

tolkningen av media snarare än avsändaren.  

   

Janet Straiger, professor i kommunikation, skriver i sin bok Media Reception Studies (2005) 

om hur receptionsstuder inom media handlar om att undersöka hur media påverkar individen 

sett till förändringar inom såväl teknik eller nya trender och omständigheter (Straiger 2005, 

2). Likväl hur dessa eventuella trender har uppkommit, eller vad informanterna har för 

bakgrund etcetera. (ibid). Straiger menar att receptionsstudier egentligen inte handlar om att ta 

reda på hur media påverkar gemene man, eftersom det är högst individuellt. Det har alltså 

tidigare visat sig att receptionsstudier är ett effektivt metodval när undersökningar främst ska 

fokusera på individen och hens upplevelse. Denna undersökning strävar efter att undersöka 

mediet i sig samt upplevelsen, för att kunna förbättra upplevelsen för individen. Då är 

receptionsstudier aktuellt, eftersom publiken är en essentiell del av undersökningen med deras 

upplevelser. Genom receptionsstudier ämnar alltså undersökningen att kunna besvara 

frågeställningarna ovan. Med hjälp av denna teoretiska grund vill jag undersöka bildformatets 

inverkan på berättelsen och i sin tur hur det påverkar den slutliga uppfattningen av berättelsen 

hos publiken. Undersökningen vill även kunna upptäcka eventuella mönster som uppkommer 

i diskussionerna bland informanterna. Likt Straiger nämnde, vill jag även undersöka hur 

trender utvecklas i samklang med tekniken. Med andra ord hur uppfattningen av en 

reklamfilms berättelse på Instagram förändras på grund av bildformatet.  
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3. Metod & material  

Följande kapitel behandlar intervjumetoden, urvalet av informanter och avgränsningar som 

gjorts. Följaktligen redovisas det även vilken visningsapparat informanterna fått tagit del av 

undersökningsmaterialet på samt vad undersökningsmaterialet har varit. Eftersom studien 

främst har riktat sig mot Instagram har plattformen dels även verkat som grund för vad 

studien har utförts med hjälp av.  

 

3.1 Intervju som metod 
 

Studien har genomförts med en kvalitativ ingång innehållande semi-strukturerade intervjuer. 

Som stöd för undersökningen har jag tagit avstamp i metodlitteraturen Kvalitativa intervjuer 

av Jan Trost (2005) samt Handbok i kvalitativa metoder skriven av Göran Ahrne och Peter 

Svennson (2015) som grund för intervjuerna och hur dessa har genomförts. Metoden har varit 

lämplig för mig just för att den är väldigt beprövad, vilket i sin tur ger en högre validitet (Trost 

2005, 34).  

 

Totalt åtta informanter deltog i studien och de delades in i två grupper om fyra. Det vill säga 

grupp A som fick ta del av versionen i 16:9 först, för att sedan se versionen i 1:1. Grupp B 

fick ta del av materialet i motsatt följd. Informanterna fick även ta del av 

undersökningsmaterialet i omvänd ordning för att båda grupperna skulle få ett första intryck 

av båda versionerna, oberoende av vilken de tog del av först, för att dessa svar skulle kunna 

jämföras ordentligt. Följaktligen skiljde sig därför svaren i intervjuerna åt eftersom 

informanterna fick ta del av materialet med olika bildformat som start. Intervjuerna tog plats i 

en avskalad miljö i form av studierum, utan diverse distraktioner och utfördes även enskilt. 

Samtliga informanter fick dessutom fått ta del av undersökningsmaterialet från samma 

visningsapparat, vilket var en smartphone.  

 

Intervjuerna övervägdes från början att ske i form av fokusgrupp, men ändrades kort därefter, 

eftersom det hade kunnat innebära att informanterna influeras av varandra i eventuella 

diskussioner eller under visningen och i sin tur hade det kunnat påverka svaren. Intervjuerna 

var cirka 30 minuter långa där samtliga informanter blev intervjuade med samma 

utgångsfrågor. Då intervjuerna har varit semi-strukturerade har frågorna formulerats olika. 

Frågorna har varit öppna, med möjlighet att utveckla svaren och möjligheten till följdfrågor 

har funnits. Semi-strukturerade intervjuer genererar ofta i rika data och även möjligheten i att 
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upptäcka nya mönster bland de som deltar i undersökningen (Trost 2005, 25). Samtalen har 

spelats in och sedan transkriberats. De har analyserats och jämförts med varandra, eftersom 

jag då har haft möjligheten att upptäcka mönster, delade tankar och meningar (ibid).  

 

2.3 Visningsapparat  
 

För att undersökningen skulle kunna spegla en verklig situation där informanten hade suttit 

med sin egen smartphone och för att varje informant skulle få samma förutsättningar visades 

även filmerna från samma Instagram-konto (uppsatskandidat heter kontot på Instagram) och 

samma smartphone. Det var en Samsung Galaxy s9 med tillhörande headset. Skärmen är 5.8 

tum och har en skärmupplösning på 2960x1440 (Samsung, 2018). 

 

2.4 Avgränsningar & urval 
 

Målgruppen för reklamfilmen vilket verkade som undersökningsmaterial var personer i 

åldrarna 18–35. Då filmen i sin tur var utvecklad för denna målgrupp var det också passande 

att använda samma målgrupp i denna undersökning som informanter. Målgruppen ingick även 

i en generation som var medievana och utgjorde en stor del av de som var aktiva användare av 

Instagram (Internetstiftelsen, 2018). Det var viktigt för undersökningen att informanterna var 

medievana och aktiva användare av sociala medier, däribland Instagram, med anledning att 

informanternas upplevelse skulle vara så bekant som möjligt. De skulle alltså vara vana vid 

plattformen för att diskussionerna som uppkom i samtal med dem skulle kunna generera 

givande svar. Informanterna skulle då kunna lyfta tankar och reflektioner kring materialet i 

sig och inte själva plattformen.  

 

2.5 Informanterna 

Samtliga informanter har varit myndiga och anonyma. De har även varit helt införstådda med 

att studien skulle komma att publiceras online. Samtliga informanter var omdöpta utifrån 

vilken grupp de placerades i. Det vill säga: Grupp A innehöll A1, A2, A3 och A4. Grupp B 

bestod i sin tur av B1, B2, B3 och B4. Med anledning att de inte skulle kunna identifieras 

(vetenskapsrådet). Informanterna blev utvalda enligt ett bekvämlighetsurval samt ur ett 

snöbollsurval (Denscombe, 2010, 37-38). Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder 

informanter som finns i hens bekantskapskrets eller intervjuar personer som är lätta att 

komma åt, medan snöbollsurval innebär att informanterna upplyser om andra informanter som 

i sin tur deltar (ibid). Det effektiva med att använda mig av ett så kallat snöbollsurval var att 
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det enligt Denscombe ofta genererade i att ökningen av informanter skedde relativt snabbt, 

vilket var en fördel för denna studien, eftersom den var tidsbegränsad. Även om tre av de 

deltagande informanterna var personer som var mig bekanta, kunde det i sin tur medföra en 

risk eftersom de kände mig. Dock utgjorde dessa fortfarande en representativ del utav 

målgruppen. Informanterna var, trots vår bekantskap, inom rätt ålder, medievana och använde 

Instagram dagligen. De kunde därför svara på de frågor som var relevanta för undersökningen 

trots vår bekantskap. Eftersom studien var tidsbegränsad var det effektivt för mig att börja 

med informanter som stod mig nära och föll inom ovan nämnda kriterier. Även om aspekten 

att de var mig bekanta kunde anses som problematisk, så var de de facto lämpliga för studien. 

De kunde dessutom upplysa mig om fler som kunde delta i undersökningen gjorde det att 

andelen informanter ökade snabbt. En bristande faktor har dock varit att ingen av 

informanterna har varit över 30-års åldern. Detta gjorde att de inte täckte det övre 

åldersspannet inom den tilltänkta undersöknings-målgruppen.  

 

Grupp A 

Har fått ta del av version 16:9 först.  

 Grupp B 

Har fått ta del av version 1:1 först. 

Man, 23 år.  

Arbetar inom studiesociala sammanhang.  

B1 Man 23 år.  

Studerar företagsekonomi.  

Kvinna, 23 år.  

Studerar till ämneslärare på gymnasial nivå. 

B2 Kvinna, 27 år.  

Studerar till lärare på grundskolenivå. 

Man, 24 år. 

Studerar logistik. 

B3 Kvinna, 22 år.  

Arbetar som skiftledare och kaffechef på café. 

Kvinna, 28 år. 

Arbetar som förskollärare.  

B4 Man, 28 år.  

Arbetar som elektriker. 

 

2.5 Metodkritik 
 

Informanterna som deltog i undersökningen har alla kommit från olika socioekonomiska 

bakgrunder och har haft olika erfarenheter, vilket också innebar att samtliga deltagande även 

har tolkat materialet olika sett utifrån deras bakgrund. Informanterna har heller inte tagit del 

av materialet i en miljö som skulle skett i vardagen, vilket i sin tur inneburit att de varit 

medvetna om sin medverkan i studien.  

Det har även varit av vikt att problematisera min bekanthet med de informanter som deltagit 

från min egen bekantskapskrets eftersom de inte anses som representativa då de känt den som 

Figur 4.1 Tabell över deltagande informanter samt gruppindelning. 
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Figur 2.1 Min Kära Bror (2018). Skärmdump 

Figur 2.2 Min Kära Bror (2018). Skärmdump 

Figur 2.3 Min Kära Bror (2018). Skärmdump 

utfört studien vilket medfört en risk att det kan ha påverkat resultatet (Dencombe, 2010, 24). 

Dessutom har jag varit ny inom forskningsområdet med bristande erfarenhet, vilket också 

medfört en risk att underliggande trådar har kunnat förbises under analysens gång.  

 

2.6 Min Kära Bror 
 

Som material för undersökningen kommer 

informanterna att få ta del av två versioner 

av den korta klippningen av kampanjfilmen 

Min Kära Bror (2018). Filmen handlar om 

två bröder, Alex och Oscar. De är bästa 

vänner och gör allt tillsammans. Allt från 

innebandy i vardagsrummet, till mellanmål 

efter skolan, till att småretas framför 

spegeln. En dag är inte Alex hemma, och 

Oscar ringer sin storebror. I telefonsamtalet 

lämnar storebror ett cancerbesked. Oscars 

värld raserar, men han ger sig inte. Han 

tänker hitta en blodstamcellsgivare till sin 

bror, och det tänker han kämpa för. 

Informanterna kommer att få ta del av 

denna film i en nedklippt version á cirka 59 

sekunder i två varianter likt ovan nämnt – 

bred landskapsbild och kvadratisk bild. 

Vad som dessutom varit viktigt att belysa 

är att filmen från start var avsedd för det bredare formatet i 16:9 och har i studien innehållit en 

version i originalformatet 16:9 och även en beskuren bild i 1:1. Det slutliga materialet kan då 

per automatik kunnat uppfattats annorlunda, eftersom bilderna de facto inte varit avsedda för 

formatet 1:1. Det finns en risk att detta har påverkat resultaten i studien, eftersom bilderna 

från början inte var avsedda att filmas i enlighet med 1:1 formatet.  
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3. Tidigare forskning 

3.1   Smartphonen och vertikal film 

I samtal med personer aktiva inom reklam och informations-branschen har det framkommit 

att det varit en ständig diskussion vad gällt bildformatet på reklamfilmerna som ska ha 

publicerats. Diskussionen har berört vad bildformatet gjort med berättelsen, hur publiken i sin 

tur har uppfattat reklamfilmen och om budskapet har nått ut som det tidigare varit tänkt. Trots 

det finns mycket lite forskat kring ämnet.  

 

Ki Joon Kim, biträdande lektor i Medie-och kommunikationsvetenskap och S. Shayam 

Sundar, professor i mediepåverkan gjorde 2014 en undersökning kring storleken på 

smartphonens skärm och vad storleken får för psykologisk effekt. De jämförde två skärmar – 

en större skärm på 5.3 tum med en skärm på 3.7 tum. De skriver att resultaten pekade på att 

smartphonen med den större skärmen var att föredra framför den mindre, då den var mer 

praktisk eftersom publiken såg mer av bilden. De menar även att en större skärm är 

fördelaktig då den involverar mer av människans perception och har även en positiv effekt 

vad gäller affektion och kognition eftersom de såg mer av bilden (Kim et.al 2014). Vidare 

skriver de även att den större smartphonen ger användaren av smartphonen en mer ”naturlig 

upplevelse”, eftersom användaren (likt ovan nämnt) ser mer av bilden, vilket kan likna 

verkligheten mer (ibid).  

 

Smartphonen idag är vertikalt designad vilket innebär att när man håller den i sin hand är den 

vertikalt lutad. Apparatens system är anpassat efter vertikal riktning (även om den kan lutas 

till horisontellt) både när man skriver eller använder sociala medier. Vertikal film är ett 

aktuellt ämne och även tidigare forskat på. Dr. Miriam Ross (2014), lektor vid Victoria 

University of Wellington, är en av de som forskat i ämnet och hon menar att vertikal film kan 

associeras med ”amatörfilmare”. Alltså att gemene man som använder sin smartphone inte är 

professionell filmskapare och lever heller inte enligt traditionell horisontell filmstandard 

(Ross, 2014). Hon menar alltså att vertikal film är någonting som uppkommit i takt med att 

antalet smartphones och surfplattor ökat och att privatpersoner som inte kommer från en 

filmbakgrund numera filmar vertikalt. Ross skriver att genom att filma vertikalt, ger det en 

större känsla av äkthet och att man i större mån fokuserar på ”att fånga stunden”, snarare än 

att fokusera på estetiken (Ross, 2014). Med det menar hon alltså att vertikalt filmande ger en 

större potential till den nya tekniken (ibid).   



14 
 

3.2 Är den stora skärmen verkligen värd hypen?  
 

I en perceptionsstudie utförd av tre forskare inom psykologi undersökte de 2012 diverse 

skärmars storlekar och objektet i själva bildens betydelse (Troscianko et.al 2012). De mätte 

publikens presence, alltså hur närvarande de var i filmen och hur mycket pupillen utvidgade 

sig när de såg på 45 minuter från filmen ”Den gode, den onde, den fule”.  De hade hypotesen 

”ju större skärm, desto bättre” kring skärmen, när de i sin undersökning skulle undersöka 

bildens storlek och en specifik scentyp (2012, 414). Det framkom dock tidigt i artikeln att så 

inte var fallet, utan att det fanns många faktorer som pekade på att det inte skulle vara så. 

Bland annat att publiken till exempel satt på olika avstånd från biodukenvilket i sin tur 

påverkade bilduppfattningen (2012, 415). Här var det då aktuellt att betona smartphonens 

skärm – en mindre skärm, där den rörliga bilden å ena sidan var mindre, men publiken å andra 

sidan själva kunde bestämma hur nära de vill vara. Publiken kan dessutom koppla in hörlurar 

för att helt isolera sig med den rörliga bilden. 

 

3.3 Immersive Experience, Presence & User Engagement 
 

Tidigare har forskning gjorts kring publikens engagemang i en film. En del av det benämns 

som Immersion, (egen översättning – inlevelse), vilket enligt Mel Slater och Sylvia Wilbur 

som är professorer i virtuella miljöer och datateknik, är en teknisk term. Slater och Wilbur 

skriver om inlevelsen i A Framework for Immersive Virtual Enviroments (FIVE): 

Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments (1997), där de definierar 

begreppet. De menar att det finns fyra faktorer som i synnerhet definierar begreppet – 

inclusion, extension, surrounding och vividness (Slater, et.al 1997, 3).  

 

inclusion: hur verkligheten försvinner i takt med att publiken sugs in i berättelsen 

extension: hur sinnesintryck aktiveras, det vill säga hörsel, syn, lukt etcetera.  

surrounding: hur omgivningen försvinner och/eller uppfattas  

vividness: hur upplösningen och färgåtergivningen, kvalitén på aktuell skärm påverkar 

 

Presence 

Vidare skriver Slater och Wilbur i sin tur om presence, (egen översättning – närvaro). En del 

av teorin som innefattar publikens påverkan och inlevelse i berättelsen. De menar att närvaron 

är en psykologisk bit i att se på film. Författarna hävdar att inlevelsen i sin tur är ett mätbart 

och objektivt fenomen, medan närvaron inte är det. Likt Troscianko, Meese och Hinde 
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beskriver det så betyder en hög nivå av närvaron att publikens fokus är i berättelsen, och låg 

närvaro betyder motsatsen.  

 

User Engagement 

Att publiken kan uppnå inlevelse formuleras även enligt ytterligare två begrepp -narrative 

engagement (egen översättning – narrativt engagemang) och transportation (Oh, et. al, 2018, 

740). Dessa begrepp berör likt inlevelsen och närvaron ovan, en individs uppmärksamhet som 

fullt riktas mot filmen. Samma ämne skriver Jeeyun Oh, Saraswathi Bellyr, och S.Shayam 

Sundar, professorer i kommunikation om i artikeln ”Clicking, Assessing, Immersing, and 

Sharing: An Empirical Model of User Engagement with Interactive Media” (2018).   

 

De skriver även om begreppet Engagement, (egen översättning – engagemang), vilket kan 

liknas vid inlevelsen. Författarna hävdar att även engagemanget hos publiken handlar om att 

fånga och upprätthålla uppmärksamheten (Oh, et.al, 2018, 739). De menar att det sker genom 

att filmen i fråga använder sig av diverse berättargrepp för att upprätthålla uppmärksamheten 

samt underhålla publiken. Däribland ingår berättargrepp som kan anspela på 

publikens/målgruppens tidigare erfarenheter. Engagemanget väcker intresse, vilket i sin tur 

leder till att publiken blir nyfikna (ibid). På sociala medier kan fenomenet liknas vid att gilla 

en bild eller gå vidare via en länk.  

 

3.4 Att skriva med rörelse – cinematografi  
 

Timothy Corrigan och Patricia White, professorer i filmvetenskap, skriver i The Film 

Experience (2015) om hur vårt visuella stimuli är en stor beståndsdel av människans liv. Den 

visuella stimulin - synen, får oss att se färger, former, bedöma avstånd och som tidigare 

nämnts i uppsatsen – upptäcka och utforska (2015, 96). De bilder vi ser i film är komponerade 

så att publiken ska känna på ett visst sätt när de ser bilderna och för att de ska kunna ”se 

berättelsen” samt veta var de ska fokusera blicken (Brown 2012, 4). Det kan enkelt förklaras 

med ordet cinematografi, vilket ordagrant betyder berätta med rörelse (Brown 2012, 2). 

 

Beroende av hur bilden är komponerad utgör det en betydande del av hur publiken tolkar 

berättelsen. Beroende på om det är helbilder, halvbilder eller närbilder, med kort eller långt 

skärpedjup, spelar det in på hur publiken kommer att tolka berättelsen och vad de slutligen 

kommer att känna. Andra konventioner som är väsentliga inom cinematografin är perspektiv 

och hur bilden faktiskt komponeras. Människan är alltid medveten om att det är en fyrkantig 
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ruta hen iakttar och beroende på om objektet i bild är placerad i höger eller vänster kant, 

placerad högt eller lågt i bild, kommer människan också uppfatta bilden olika (Brown 2012, 

46). I denna uppsats kommer en mindre del av fokuset att ligga på tredjedelsregeln, en 

grundläggande bildkompositionsguide och närbilder. Fokus kommer även läggas vid en annan 

väsentlig konvention inom cinematografin – skärpedjupet. Berättandegreppet används för att 

skapa mening genom var fokus ligger i bild och hur det skapar djup, beroende på om det är 

kort eller långt skärpedjup (Corrigan, White 2015, 113).   

 

3.6 Tredjedelsregeln  
 

Den första utgångspunkten för hur man komponerar en 

bild är tredjedelsregeln, vilket innebär att man delar in 

bilden i tre delar vertikalt och horisontellt. Därefter fyra 

punkter som verkar som bra utgångspunkter för att 

komponera bilden för cinematografer. Alltså att placera 

objektet här, i dessa punkter, kan göra bilden mer 

intresseväckande samt skapa djup. Likt figuren visar så 

delar man in bilden i nio rutor, och fyra punkter som är bra utgångspunkter för 

bildkomposition (Brown, 2012, 51).               

                                                                                                                                    

3.7 Närbilder 
 

Att visa detaljer i scenografin, såsom händer, ögon och leenden i närbilder är någonting 

filmskapare använder sig av för att skapa känslor, tankar och driva berättelsen framåt 

(Corrigan, White, 2015, 109). Närbilder gestaltar karaktärers känslor, uttryck och detaljer som 

är väsentliga och innebär också att de kan vara viktiga bilder inom filmberättande (Brown 

2012, 21). Definitionen av en närbild kan variera, med allt från axlar och upp till huvudet, till 

så nära så att man endast ser ansiktet med ögon, nästa och mun (ibid).  

 

Jan Holmberg, doktor i filmvetenskap, skriver i sin avhandling Förtätade bilder: Filmens 

närbilder i historisk och teoretisk belysning om hur närbilden kan effektivisera en 

upptrappning eller klimax, då närbilden som utsnitt hjälper publiken att, likt ovan nämnt, se 

känslor och förstå tankegångar samt detaljer som är av vikt för berättelsen (2000, s.50) 

 

Figur 3.1 Tredjedelsregeln, Blain Brown, 
2015, s.51 
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4. Analys  
 

Undersökningen har likt tidigare nämnt bestått av 4 kvinnor och 4 män för att få en jämn 

fördelning. Åldersspannet har varit runt 25 års åldern och sträckte sig dessvärre inte lika högt 

i åldrarna som önskat, vilket i sin tur innebar att det inte täckte målgruppen 30+ i större 

utsträckning. Varje informant blev först individuellt intervjuade kring hens mediekonsumtion 

generellt, för att sedan ta del av två olika film-versioner. Antingen fick de först ta del av 

versionen i 16:9, eller versionen i 1:1. Vidare skulle de svara på frågor kring berättelsen, dess 

karaktärer och miljöerna. Därefter fick de se version två, följt av frågor kring berättelsen 

återigen samt deras upplevelse av båda två. Informanterna blev sedan tillfrågade huruvida de 

blev berörda eller ej samt om filmens eventuella budskap. Intervjuguide finns bifogad i slutet 

av uppsatsen.  

 

4.1 Mediekonsumtion, Instagram och användarvana  
 

I del ett av intervjun tillfrågades informanterna kring deras mediekonsumtion. Häribland 

framgick det tydligt att smartphonen och sociala medier är en stor del av deras vardag. 

Samtliga svarade att de använder smartphonen dagligen, där de granskar sina sociala kanaler 

flertalet gånger om dagen. Smartphonen användes utöver det även till att lyssna på musik, 

podcasts, kolla på sport och hålla kontakt med familj och vänner.   

 

Användandet av Instagram  

Vidare i del ett av 

undersökningen tillfrågades 

informanterna även huruvida de 

använde Instagram,  

samt hur ofta och varför. Samtliga informanter uppgav att de använde Instagram dagligen, likt 

tabellen ovan visar. Majoriteten av informanterna var aktiva i vad gäller uppdatering av sitt 

eget flöde, bortsett från en informant som endast använde Instagram för att stanna uppdaterad 

kring familj och vänner. Vad gäller frågan kring varför de använder den sociala plattformen 

uppgav informanterna främst tre anledningar: 

 

1. För att hålla sig uppdaterad kring familj och vänner 

2. För att titta på bilder och bli inspirerad 

3. För att ta del av eventuella jobb som kan dyka upp i flödet samt information 

Antal timmar* Andel informanter, ålder. 

< 1 h om dagen B1, 23. B4, 28. 

1-2 h om dagen A1, 23. A3, 24. A4, 28. B2, 27.  

>3 timmar om dagen A2, 23. B3, 22.  

Figur 4.1 Tabell över informanters Instagram-användande. 
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De har tillfrågats om vilket format de använde på bilderna i deras egna flöden, och därefter 

har jag hänvisat till formaten med anledning att informanterna haft bristande kunskap i 

benämning av diverse format. Det framkom tydligt att det är vanligare med kvadratiska bilder 

på deras personliga flöden, med argumentet att informanterna ansåg att man ser mer av 

bilden. I frågan om varför menade de att bilden då ”täckte hela bildrutan”. Här kunde 

sambandet dras mellan att Instagram har ett kvadratiskt utseende generellt. När en bild i 

avlångt format laddas upp, har denna då kunnat upplevas som längre ifrån och att den då inte 

täcker hela den till synes kvadratiska bildrutan.  

 

 

4.2 Berättelsen och uppfattningen kring den 
 

Samtliga informanter fick ta del av båda filmerna från samma Instagram-konto med samma 

par hörlurar. Ljudvolymen var lika hög för alla deltagande och ljusstyrkan på skärmen likaså. 

Det enda som skiljde visningarna åt var att grupp A fick ta del av versionen 16:9 först och 

grupp B i omvänd ordning. Sex av åtta deltagande informanter har återberättat berättelsen i 

enlighet med hur den fortskrider. Majoriteten har trots vilken version av filmen som låg som 

start, uppfattat bröderna som nära bröder. De har uppfattat sjukdomsförloppet och även 

kampen lillebror för. En av informanterna uppfattade dock inte brödraskapet, förrän efter han 

tagit del av version 16:9. Givetvis var det ett möjligt utfall då bilden var beskuren, dock 

gestaltades fortfarande brödraskapet i början. I första delen av intervjun fick han återberätta 

berättelsen och uppgav då att bröderna endast var vänner och inte bröder. En ytterligare 

informant uppgav att det var lillebrodern som hade startat en fond vid namn Tobiasregistret, 

vilket givetvis beror på bristfällig förkunskap kring Tobiasregistret. Det kan därmed 

naturligtvis bli en möjlig tolkning när man ser filmen första gången. Han upplevde dock inte 

filmen av dokumentär anda, utan tolkade endast själva Tobiasregistret-delen på ett annorlunda 

vis.  

 

I intervjuerna har främst två delar uppkommit som centrala diskussionsämnen som jag fann av 

stor vikt för analysen - 1. Ljuset. Kring ljuset har det i diskussion uppkommit att det ligger 

som en stämningssättare, trots att informanterna inte kommer från en bakgrund där de själva 

är aktiva filmskapande eller inom mediebranschen. 2. Syskonskapet som även det har varit 

ett återkommande diskussionsämne i intervjuerna. Det har betonats med igenkänning och 

majoriteten nämnde syskonskapet. De menade att filmen i sig kom närmre informanterna 

eftersom de flesta hade ett syskon, en förälder eller någon annan som stod dem nära vilket i 
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sin tur innebar att de kunde relatera. De kunde själva föreställa sig hur situationen hade känts 

om samma sak hände dem.  

 

Utöver tidigare nämnda centrala diskussionsämnen uppkom även två faktorer i filmen som 

upplevdes som starka respektive svaga. Hela filmen är byggd kring ett telefonsamtal där 

storebrodern delger sitt cancerbesked till lillebrodern. I filmen ingår däribland en scen där 

storebrodern står framför sin spegel och iakttar sina blåmärken som färgar ena armen. Han 

drar därefter över tröjärmen för att dölja dessa. Senare in i filmen sitter lillebror vid 

middagsbordet med sina två föräldrar. Han petar i middagsmaten för att sedan skjuta iväg 

tallriken och går upprörd därifrån. De två scenerna uppkom i diskussionen och upplevdes som 

starkast bland en större andel informanter. Även telefonsamtalet i sig upplevdes som starkt, 

men var då ingenting specifikt i bild utan endast samtalet i sig.  

Vidare in i filmen kämpar 

lillebrodern för sin storebror. Han 

vill finna en passande givare, 

vilket resulterar i att han går i 

tomma korridorer och hänger upp 

lappar, knackar dörr och lämnar 

lappar samt står i staden med 

plakat. I den till synes tomma 

korridoren i filmen står en vaktmästare med sin arbetsutrustning. Vaktmästaren ser åt 

lillebrors håll, men lillebrodern ägnar inte en blick åt honom vilket informanterna inte 

upplevde som vidare starkt.  

 

Samtliga informanter uppgav att de kände sorg och medlidande när de såg filmerna. De 

upplevde de båda karaktärerna som att de hade roligt tillsammans och uppskattade varandras 

sällskap. Storebrodern som ensam karaktär diskuterades det mycket lite om. Det var endast 

två av åtta informanter som reflekterade kring honom och de svarade att han upplevdes som 

självsäker och stark, samt som att han ”verkar ha gett upp lite”. Vad gäller lillebrodern 

upplevde de honom som hjälpsam, att han kändes hoppfull och utförde handlingar som kan 

tolkas som vuxna. Alltså upplevs han att vara handlingskraftig och initiativtagande. 

 

 

Figur 4.2 Min Kära Bror (2018). 16:9. Skärmdump. 
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4.3 Grupp A  
 

Likt tidigare nämnt fick grupp A ta del av version 16:9 först för att sedan se version 1:1. I 

denna grupp har alla nämnt att det inte är någon skillnad i själva berättelsen i de två olika 

filmerna. Däremot upplevde tre av fyra informanter 16:9 som mer tilltalande. De benämnde 

den som mer emotionell, cinematisk och mer detaljrik. Efter att ha sett version 1:1 hävdar A3 

att den var mer dyster, då allting kändes mer instängt och han påpekar även hur hans ögon 

fokuserar på annat eftersom allting kom närmre och positionerades om inom bildrutan.  

 

Berättelsen och formatet 

A1 – Upplevde berättelsen som likadan. Han menade att 1:1 upplevdes som mer informativ, 

än den breda som upplevdes som mer emotionell. En anledning till att den kvadratiska 

upplevdes som mer informativ var enligt honom för att texten kom närmre, ansiktet på 

karaktärerna kom närmre och själva bilden faktiskt kom närmre ögonen. Han upplevde även 

1:1 som kortare och att musiken är en påverkande faktor till det emotionella.  

 

A2 – Upplevde berättelsen som likadan. Hon diskuterade även hon kring musiken och 

upplever att det var någon annan musik i version 1:1. Hon anmärkte även att texten i musiken 

blev mer tilltagande i den kvadratiska och menade att det tog fokus från filmen. Informanten 

blev även mer tagen av den bredare filmen och upplevde inte lillebror som lika hoppfull i den 

kvadratiska versionen. Vad gällde versionen i 16:9 la hon här mer märke till detaljer 

pojkrummet i bakgrunden när telefonsamtalet sker.  

 

A3: Upplevde ingen skillnad i själva berättelsen. Däremot upplevde han en tydlig skiftning av 

var han fokuserade sina ögon eftersom bilden var mindre och objekten per automatik 

placerades om i bild. I versionen 1:1 la han märke till blåmärkena. Han hävdade att den 

kvadratiska kändes mer dyster eftersom allting kändes mer instängt och mindre cinematiskt. 

Informanten upplevde även han att version 1:1 kändes kortare.  

 

A4: Upplevde berättelsen likadant. Hon la dock märke till händelseförloppet innan 

storebrodern blev sjuk, vilket hon inte gjorde tidigare i versionen 16:9. Informanten upplevde 

däremot miljön annorlunda efter att han sett den breda versionen och ändrade då 

uppfattningen om miljön i skolan. Då tvekade hon på att det var en skola.  
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Bredare bild  

Eftersom bilden var bredare i versionen 16:9 tillät den de facto mer detaljer i bakgrunden, 

vilket i sin tur enligt informant A1 är någonting som påverkade det emotionella. Han menade 

att eftersom man fick se mer av miljön, påverkades man mer. I intervjuerna framkom det även 

att den även upplevdes som mer allvarsam vilket både A1 och A3 tog upp i sina intervjuer. De 

sa:  

 

A1: ”[…] Det ser ju mycket professionellare ut. En fyrkantig skulle jag kunna göra. Eller en 

kvadratisk skulle jag kunna göra lätt.  

 

A3: ”[..] Den känns… jag vet inte… den känns bara mer seriös med bred bild, för det känns som 

att det är så någonting ska vara filmat idag. Annars känns det mer som att det är filmat med 

telefonen snabbt. När det är fyrkantig vinkel eller vad man ska kalla det.” 

 

Likt tidigare nämnt i avsnittet om vertikal film och formatet som ett ”amatörfilms”-format 

blev det även där tydligt att ett kvadratiskt format kan komma att uppfattas som en mer 

amatör-filmad film. Det framstod som mer lättillgängligt och var även det informanterna var 

vana att se på sina egna sociala medier, i synnerhet Instagram. Privatpersoner filmar ofta i 

vertikalt format och inte enligt traditionella horisontella filmkonventioner. Informant A1 

vidrörde ämnet och menade att 1:1 uppfattades som mer informativ än 16:9 eftersom man 

kom närmre in på ansiktet och texten gick att läsa lättare. I följdfrågan om den uppfattades 

som mer informativ på grund av att texten var mer lättläst tillade informanten att det inte var 

den egentliga anledningen. Eftersom informationen blev mer lättåtkomlig då texten kom 

närmre ögonen, vill jag belysa att det därmed kan vara en bidragande faktor till att versionen i 

1:1 uppfattades som mer informativ.  

Ljuset 

Intressant var även ljuset som vid tre av fyra tillfällen i grupp A dykte upp i intervjuerna. När 

frågan uppkom kring hur informanterna kände när de såg filmen och vad som kan ha påverkat 

de att känna så, svarade bland annat informant A2 att ljuset och ljussättningen var en 

påverkande faktor. Hon sa: 

 

”Ja men liksom när dom var tillsammans så var det mer ljust. Och sen… när han där typ ah men 

det funkar inte eller får inte till det, då går han ju i hallen typ. Då är det mörkare. […] sen så… 

blir det ljusare igen på något sätt när han börjar dela ut lappar där” 
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Även informant A3 diskuterade ämnet. Han sa:  

 

”Man blir nästan lite rånad på… av…ljus och annat av, när bilden är lite mindre eller sådär vad 

man nu ska kalla det. För… nu ser jag ju nästan bara karaktärerna hela tiden, och då, även om 

det skulle va ljus och allt möjligt runtikring så hamnar ändå mitt fokus på karaktärerna hela 

tiden, jag tänker inte på det som händer runtomkring, och eftersom det är ett dystert ämne det 

handlar om då blir det istället så att jag bara kommer ihåg ’Ah men det var… trist och tråkigt’” 

 

I versionen 1:1 menade han att man blev ”rånad på ljus” när bilden blev avklippt och mindre. 

Han menade att det var en faktor som bidrog till känslan av att den upplevdes som mer dyster. 

Ljuset var någonting som i dessa bilder dessutom faktiskt blev avkapat, eftersom filmen 

egentligen var avsedd till det bredare formatet och inte det kvadratiska formatet.  

 

Omgivningen  

Informanterna i grupp A tillfrågades hur de upplevde omgivningen i rummet de befann sig i 

och om de tappade fokus någonstans samt i så fall var. De tillfrågades även om de brukade 

reflektera kring omgivningen när de såg på reklamfilm på Instagram. Ingen av ovan nämnda 

informanter uppgav att de under filmen reflekterade kring omgivningen, utan svarade endast 

att de var så koncentrerade på berättelsen.  

 

Det blev väldigt tydligt att mycket berodde på omgivningen. Båda gruppernas intervjuer tog 

form i ett avskalat, till synes relativt avlägset rum. Ett grupprum i en studiemiljö där väggarna 

var vita utan diverse inredning i större mån. Det fanns fortfarande distraherande faktorer i 

form av personer som gick förbi utanför, bilar som körde förbi utanför, med mera. Men även 

om så var fallet hade informanterna per automatik reagerat annorlunda om vi satt på ett café, 

eller annan offentlig miljö eftersom det där kan finnas desto mer distraktioner i form av 

människor, ljud runtikring och dylikt. A1 menade att om han har hörlurar på sig, spelade det 

ingen roll var han var utan han tittar då på reklamfilmerna som dyker upp i flödet ändå och 

reflekterade då inte kring omgivningen i större utsträckning. Även A2 instämde och menade 

att hade inte hon hörlurarna med sig så brukade hon se på filmerna hemma efteråt.  

 

I frågan om fokuset för filmen talade likväl A3 i sin intervju om ljudet som en faktor varför 

han upprätthöll koncentrationen. Han berättade att om ljudet på filmen istället hade spelats 

upp från mobilhögtalarna och inte från hörlurarna hade han troligtvis tappat fokus lättare. När 
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ljudet var en så pass bidragande faktor var det av vikt att ta med i beräkningarna för resultatet, 

eftersom ljudet påverkar berättelsen i detta fall och är en film där dialogen och musiken väger 

tungt. De informanter som i grupp A uppgivit att de vid något tillfälle har tappat fokuset i 

filmen har varit för att de varit bekanta med miljöerna eller personerna i filmen.  

 

4.4 Grupp B 

Denna grupp av informanter fick ta del av filmerna i omvänd ordning än grupp A. I denna 

informantgruppen diskuterades det inte lika mycket kring ljuset. Snarare diskuterades det mer 

kring det faktiska innehållet, då denna gruppen var mer uppmärksam vad gäller det.  

 

Berättelsen och formatet 

B1: Upplevde själva berättelsen likadant, han berättade att 16:9 för med sig en så kallad 

biokänsla. Han upplevde dock att han kom längre ifrån karaktärerna i den breda versionen. 

Han påstod även att miljön kändes mer grå i den breda versionen och menade att i versionen 

1:1 kom man närmre berättelsen, så nära att man ”nästan kunde ta på det som hände” och blev 

även mer emotionellt investerad i den. 

 

B2: Upplevde berättelsen likadant i båda versionerna och benämnde formatet som skillnaden. 

Hon menade att 16:9 versionen snarare kändes mer som en YouTube-video, än en Instagram-

film. Hon uttryckte även att efter att ha sett version 16:9 upplevde berättelsen och miljön som 

mer familjär och ökade då igenkänningen.  

 

B3: Upplevde berättelsen likadant. Däremot la hon märke till detaljer hon inte la märke till 

innan i den tidigare versionen. Här berättade informanten om till exempel föräldrarna vid 

matbordet eller oboyen i början. Hon ansåg även att 1:1 kunde upplevas som mer intim och 

nära. Informanten benämnde formatet 16:9 som ett mer professionellt format men ansåg att 

1:1 dög bra för en reklamfilm, då man inte behövde ha större helhetsintryck utan väsentlig 

information framgick. Hon kände dock starkare för den bredare versionen. 

 

B4: Upplevde själva handlingen likadant, dock upplevde han bröderna som vänner under 

första visningen. Men efter att ha sett 16:9 la han märke till första scenen mer och ändrade 

uppfattningen till att de var bröder. Han la även märke till vaktmästaren, vilket han hade 

missat tidigare. Informanten hade ingen preferens vad gäller format.  
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Kvadratisk bild 

Även informanterna i grupp B upplevde berättelsen i sig likadant, däremot skiljde det sig i 

innehållet sett till detaljer återigen. De la märke till detaljer i 16:9 som de tidigare inte lagt 

märke till i versionen 1:1, vilket absolut är möjligt eftersom detaljer de facto har gått miste om 

i den kvadratiska versionen. Främst nämner de vaktmästaren i scenen där lillebrodern går i en 

korridor. Det är någonting både informant B3 och B4 nämner I versionen 1:1 ser man 

fortfarande vaktmästaren, men eftersom bilden var beskuren till ett annat format ändrades 

också bildkompositionen. Tredjedelsregeln komponerades då om och blicken riktades per 

automatik till lillebroderns ansikte. Då togs fokus från vaktmästaren, eftersom de två inte är i 

bild samtidigt på grund av att  

bilden var beskuren. Då 

lillebrodern och 

vaktmästaren i den 

kvadratiska inte syntes i bild 

samtidigt kan detta ha lett till 

att vaktmästaren då blev 

förbisedd. Informanterna 

anmärkte även föräldrarna 

vid matbordet när lillebrodern hastigt reste sig upp och första delen där bröderna tillsammans 

satt vid köksbordet och åt mellanmål. Anledningen till att de inte uppfattade dem i versionen 

1:1 var även här för att bilden var omkomponerad. Formatet tillät inte hela bilden att synas i 

samma mån som 16:9.  

 

Närhet 

I denna informantgrupp blev däremot närhet ett centralt diskussionsämne som ofta 

diskuterades. Både informant B1 och B3 pratade om intimitet och närhet kring frågan om 

karaktärerna. Efter att ha tagit del av båda reklamfilmerna fick samtliga informanter diskutera 

kring karaktärsuppfattningen och huruvida de kom närmre eller längre ifrån dem. De två 

informanterna som tydligt pratade kring ämnet var ovan nämnda B1 och B3. I samtalet ansåg 

B3 att hon kom längre ifrån karaktärerna på ett emotionellt plan i 16:9. Hon sa:  

 

Figur 4.3 Min Kära Bror (2018) 1:1. Skärmdump. 
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B3: […] Nej jag känner nästan lite längre ifrån på något sätt. Jag tyckte…fick inte…det kändes 

inte lika intimt, mitt favoritord, intimt på något sätt. Tyckte jag inte […]. Jag vet inte om det 

faktiskt var att…dom känns, dom va verkligen längre ifrån, asså fysiskt längre ifrån typ så, om 

det kanske är det. Jag vet faktiskt inte.” 

 

Även informant B1 diskuterade kring ämnet. Han menade å andra sidan att det kunde bero på 

att han redan sett filmen en gång tidigare, vilket var en faktor som är viktig att ta i beaktning 

då informanterna faktiskt har sett filmen en gång tidigare vid det tillfället. De hade då den 

tidigare sedda versionen i närminnet och kopplade återkommande till denna. Informanten fick 

ta del av version 1:1 först, där karaktärerna de facto var närmre fysiskt, vilket även B3 

nämnde. När de sedan såg 16:9 kan därför karaktärerna ha upplevts som längre ifrån, eftersom 

de faktiskt var det.  

 

Omgivningen 

Under visningen av båda filmerna hade samtliga informanter i grupp B varit koncentrerade på 

filmen som spelade på smartphonen, vilket betydde att ingen av dem hade reflekterat över 

omgivningen under speltiden alls. B3 förklarade varför hon var så koncentrerad på filmen. 

Hon sa:  

B3: ” Jag tror att det är för att det var… det är väldigt känsligt, det är väldigt känsligt för mig, är 

det. Ehm… och att det liksom, det går ju rakt in i hjärtat typ. Och då fångas man liksom. Och då 

tappar man det runtom.” 

 

Intressant är även att informant B1 var inne på samma sak. Han menade att rummet, även om 

han inte reflekterade över det i någon större mån, kunde ha påverkat hur han kände. Han 

förklarade det genom att eftersom rummet i sig var ett instängt rum i kombination med 

berättelsen, gjorde att han blir mer instängd i sig själv. Jag vill belysa att det är en möjlig 

utgångspunkt och eftersom rummet inte hade speciellt mycket innehåll sett till varken 

inredning eller färg, fanns det då heller ingenting som kunde bidra till varken någon känsla 

eller någonting som kunde ta koncentration.   

Majoriteten av informanter hävdade att de heller inte brukade reflektera över miljön de befann 

sig i när de tittade på reklamfilm på Instagram, vilket motiverades med att ”oftast gör jag ju 

det för att jag vill koppla bort omgivningen” (B2), samt att de redan fångades så pass mycket i 

flödet. All koncentration lades där, och i sin tur föll omgivningen runtomkring bort.  
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4.5 Grupp A & B 

I båda informantgrupperna förekom ordet professionellt frekvent för versionen 16:9. 

Informant B2 kommenterade på version 16:9 där hon menade att den kändes mer som en 

YouTube-film. Instagram är en plattform där det 

är för många är en naturlig företeelse i vardagen 

att filma och dela med sina vänner. Återigen 

kunde kopplingen dras till vertikal film och 

”amatör”-filmare. 1:1 är Instagrams 

utgångspunkt och för en person som inte är utbildad 

eller insatt i film är formatet inte lika relevant, vilket jag då tolkade som att det var lättare för 

privatpersoner att filma i 1:1. Därför uppfattades även det kvadratiska formatet som ett mer 

icke-professionellt bildformat. YouTube är en plattform där filmskapare använder plattformen 

mer professionellt som en slags virtuell portfolio och därför är även 16:9 vanligare att se där.  

Känner starkare för version 16:9 4 informanter 

Känner starkare för version 1:1 1 informant 

Ingen preferens 3 informanter 

 

 

 

4.4 Närvaro 
 

Närvaron var visserligen någonting som möjligtvis inte var mätbart men i del tre av 

intervjuerna fick samtliga informanter besvara frågor kring deras uppfattning om 

omgivningen och däribland rummet intervjun tog plats i. De tillfrågades även om deras vanor 

kring omgivningen när de såg på reklamfilm på Instagram. Ingen av informanterna hade i 

någon större utsträckning tappat intresset vid visningen av filmerna. Att de inte tappade 

intresset kunde dock bero på att se å ena sidan hade som uppgift att se filmerna, vilket i sin tur 

kan ha varit en bidragande faktor som påverkat resultatet. Å andra sidan så uppgav de att de 

hade haft en hög nivå av närvaro, eftersom de totalt slukades upp av berättelsen. De hade haft 

blicken riktad i telefonen. Dock hade fokus tappats vid scener där informanter kände igen 

miljön, vid miljöer de personligen var vana vid eller vid scener där karaktärer upplevdes som 

ett störande moment. Samtliga informanter uppgav även att de faktiskt inte brukade reflektera 

kring den miljön de befann sig i när de såg reklamfilm på Instagram utöver om de befann sig i 

det offentliga rummet där de då behövde se sig för när de rörde sig runtomkring.  

Version i 16:9 - Cinematisk 

- Professionell 

Version i 1:1  - Amatör 

- Informationsfilm 

Figur 4.5 Tabell över informanternas känslor kring versionerna 

Figur 4.4 Tabell över uppfattning kring bildformat 
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4.6 Inlevelse 

När ett känsligt ämne är det som spelas på skärmen blir man mer emotionellt investerad i 

berättelsen och dess fortlöpning. Fenomenet går att likna vid en dator och/eller tv-spel. Om 

man är emotionellt investerad i berättelsen sugs man in i den, vilket även gällde i det här fallet 

och går att kategorisera under immersion-teorins inclusion. Om publiken dessutom har 

hörlurar som absorberar ljudet och stänger ute omvärlden, upplever man då full extention och 

även narrativt engagemang. Sinnesintryck aktiveras, därmed hörseln förstärks och man blir 

desto mer emotionellt investerad. Det här skedde vid musiken hos båda grupperna. Informant 

A2 hävdade att musiken hade bytts ut eller sänkts i andra versionen, vilket den inte hade gjort. 

Hon uppfattade inte texten i musiken under den bredare versionen, men uppfattade den i 

versionen 1:1. Jag kunde här göra två möjliga tolkningar. Då studien fokuserade på 

bildformatet behövde i så fall alltså kopplingen mellan ljud och bildformat göras. Det kunde 

vara svårt att påvisa. Eftersom informanten tog del av filmen för en andra gång när upptäckte 

förändringar i musiken kan det absolut ha att göra med att det var andra visningen. Jag kan 

också tolka det som att musiken de facto blev en form av berättarkomponent i den bredare 

versionen eftersom den upplevdes som mer emotionell och fler sinnesintryck då aktiverades. 

Det är dock en svår tolkning att göra och skulle kräva mer belägg. 

En andel av informanterna var redan bekanta med de miljöer som visades i filmerna och 

menade att det kan ha tagit fokus från själva berättelsen. Rummen intervjuerna tog del hade 

fönster och ljud utanför som kunde upplevas som distraktioner. Trots det upplevde samtliga 

informanter att de har varit helt uppslukade av filmerna.  

Reklamfilm inom genren storytelling arbetar mestadels med att anspela på det emotionella för 

att knyta an till publiken på ett djupare vis genom att berätta en historia. Det är då möjligt att 

informanterna uppslukades av miljön i filmen, dess ljud och telefonsamtalet. Telefonsamtalet 

var även någonting som de hävdade att de kände starkast för, då det var någonting som kom 

dem nära och upplevdes som känslosamt. Dessutom nämnde även informanter att de kände 

starkt för lillebroderns kamp när han tog steget ut i världen och letade efter donatorer själv. 

Kampen ansågs vara verklighetsförankrad. När ett barn utförde sådana handlingar som kunde 

anses vara vuxna handlingar, påverkades de alltså ännu mer och det väckte intresse.  
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4.7 Cinematografi 

Likt tidigare nämnt i uppsatsen användes närbilder på såväl detaljer som ansikten för att 

förmedla eller förstärka en känsla. I 

versionen 1:1 blev naturligtvis 

närbilderna ännu  

närmre, vilket inte versionen i 16:9 

fick samma möjlighet för. Det i sin tur 

utgjorde ett element av att en  

större andel informanter skulle kunna 

se denna som den starkare versionen. 

Så var dock inte fallet. Majoriteten av 

informanterna upplevde 16:9 som den 

starkare versionen. En möjlig tolkning 

är att publiken tillåts se mer av miljön 

i filmen, vilket även bidrar till att 

publikens uppfattning av berättelsen 

samt hur de känner emotionellt kring 

den. Jag menar att de cinematografiska 

beståndsdelarna i berättelsen alltså 

blev tydligare i den bredare versionen. Dock är det viktigt att här återigen 

belysa att bilderna faktiskt är komponerade i 16:9 original och att det naturligtvis kan påverka 

hur de uppfattar berättelsen och känner kring den. Det är dessutom svårare för en 

cinematograf att komponera bilden utifrån tredjedelsregeln när bildformatet är kvadratiskt, 

eftersom tredjedelsregeln utgår traditionellt sätt utifrån en rektangulär bild (16:9 eller mer). 

Cinematografen har inte samma utrymme att komponera en bild i 1:1 och kan heller inte 

inkludera detaljer i miljön i samma mån som en bild i 16:9.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6 Bilder från Min Kära Bror (2018)  
version 16:9 Skärmdump. 

Figur 4.7 Bilder från Min Kära  
Bror (2018) version 1:1 
Skärmdump. 
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5. Diskussion  
 

De informanter som deltog i studien var alla under 30 år och har inte täckt det över 

åldersspannet i målgruppen. Jag tolkar dock detta som att det inte påverkade dock inte 

resultaten kring uppfattningen av bildformatet direkt, utan att de informanter som deltog i 

undersökningen reflekterade alla kring innehållet och gav svar som både skiljde sig från 

varandra och stämde in på varandra. Dessutom uppfyllde de deltagande i studien kriterierna i 

övrigt, vilket givetvis var ett krav. Empirin bestod av viktiga tankegångar och bra 

uppmärksamanden som fick mig som medieproducent att tänka ett varv till. Då tre av 

informanterna är mig bekanta kunde det utgöra en problematik i validiteten i svaren som gavs. 

Dock utgjorde inte tre av åtta informanter en majoritet och diskussionerna var ändå 

innehållsrika.  

 

Intressant var även att grupp A diskuterade skillnader i ljus medan grupp B snarare 

diskuterade närhet och intimitet. Här kan en parallell dras mellan att det kvadratiska formatet 

tillät en mer nära bild och närheten blev tydligare när bilderna gick från ett bredare format till 

ett kvadratiskt format. Detta var absolut ett möjligt utfall, eftersom det kvadratiska formatet 

tillät mer nära bilder medan ljusförändringar blev tydligare när bildformatet byttes från brett 

till kvadratiskt. Naturligtvis är det även en möjlighet att de som tagit del av 16:9 uppfattat 

handlingen likadant men själva berättelsen som mer dyster i den kvadratiska versionen 

eftersom bildformatet beskurits och de fått ta del av det som var det tilltänkta bildformatet 

först. Med 16:9 i närminnet lades även denna filmen då som grund och blev i sin tur det 

bildmaterial som de informanterna refererade till först.  

Men det de facto är en utmaning som medieproducenter idag ställs inför inom 

mediebranschen och självklart missar man detaljer om bilden varit komponerad för ett annat 

format tidigare, men sedan beskurits. 

 

Metoddiskussion 
 

Som i analysen nämnt är det viktigt att belysa problematiken kring att informanterna tog del 

av samma film två gånger. Förvisso har en dubbel visning spelat en väsentlig roll i avseendet 

vad gäller resultaten. Jag har tydligt kunnat urskilja svar och se en distinkt skillnad mellan de 

båda informantgrupperna. Den dubbla visningen av filmerna kan givetvis ha haft en inverkan 

på svaren i diskussionerna. Informanterna var dock väl medvetna om att de sett den två 

gånger och poängterade även det i sina intervjuer. Vare sig det var versionen i 16:9 eller 
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versionen 1:1 de tog del av först så låg den de såg först i närminnet vilket bidrog till en 

medvetenhet om skeendet filmen. Trots det upptäckte informanterna nya detaljer i filmen som 

de missade under visning, i synnerhet de som tog del av 1:1 först. Givetvis var det en risk och 

någonting som kan ha haft inverkan på resultaten.  

 

Reception och medievanor 

Informanterna var alla vana Instagram-användare och majoriteten använde sig av det 

kvadratiska bildformatet. Det var ett tydligt mönster jag upptäckte. Endast tre informanter 

berättade att de använde sig av det bredare formatet. Trots att dessa var de enda som använde 

sig av det bredare formatet, var det ändå flest som mottog och uppskattade 16:9 som 

bildformat i reklamfilmen.  

 

6. Slutsats 

Hur upplever publiken berättelsen annorlunda om det är ett kvadratiskt bildformat á 

1:1 eller ett rektangulärt bildformat á 16:9? 

Under intervjuernas gång uppkom det tidigt ett mönster där 16:9 var ett bildformat som 

verkade bättre lämpat för genren storytelling-reklamfilm på Instagram. I empirin framgick det 

efter analys att det i formatet 1:1 försummades viktig information som egentligen hade gynnat 

berättelsen, även om bilden de facto var avsedd för ett annat format och inte det så kallade 

”Instagram”-formatet. Informanterna hade i den kvadratiska versionen missat information 

som varit betydelsefull och även tolkat den annorlunda sett utifrån formatet. Detaljer som var 

avgörande för berättelsen och hur publiken skulle beröras framkom tydligare i samspel med 

cinematografin och det bredare bildformatet. Förvisso var denna filmen egentligen 

komponerad för 16:9, men kunde ändå fungera i 1:1. Sammanfattningsvis vill jag svara att 

publiken upplever berättelsen annorlunda i 16:9 eftersom den känns mer allvarsam och 

professionell. Formatet man använder i sin film kan absolut kunna komma påverka hur 

publiken slutligen kommer uppleva berättelsen och därmed agera utifrån budskapet. I en 

kvadratisk film á 1:1 kan publiken missa information som inte ryms i det mindre bildformatet, 

bland annat ljusinsläpp som är en faktor som bidrar till det emotionella. Det bredare formatet 

har här känts mer i hjärtat hos informanterna på grund av den information de fått till sig. De 

fick ta del av mer detaljer i miljön och i scenografin. Ett bra exempel är från 

informantgruppen där de först tog del av 1:1 men efter att ha sett 16:9 ändrat uppfattning om 

berättelsen. I en vardaglig situation hade inte gemene man tagit del av samma film, i två olika 



31 
 

bildformat, två gånger i följd. Men formatet påverkade hela upplevelsen och det kan vara 

viktigt att tänka på varför man väljer ett visst format, vad man missar och vart filmen slutligen 

ska publiceras. Dessutom var Min Kära Bror, likt så många andra, från början komponerad för 

16:9 och jag vill här återigen belysa att detta faktiskt är en problematik i den faktiska 

mediebranschen. Medieproducenter tvingas beskära bilden efter önskemål från kunderna och 

det kan vara av vikt att ta i beaktning vad dem de facto går miste om när bilden beskärs.  

 

Vilket av de två bildformaten berör publiken mest? 

Storytelling ska utmana tittaren på ett kreativt plan. Den ska låta publiken känna efter och 

skapa tankar samt väcka intresse. Publiken hade i det här fallet berörts mer emotionellt av 

versionen 16:9. I betydelsen för berättelsen innebar det att 16:9 i en storytelling reklam kan 

vara mer effektiv på Instagram då själva formatet i sig var mer intresseväckande och 

upplevdes som mer cinematiskt. Jag tolkar också utifrån empirin som att publiken per 

automatik kommer att stanna mer frekvent vid den bredare filmen i sitt instagramflöde, 

eftersom det är ett format som sticker ut från det klassiska kvadratiska utsnittet. Det 

kvadratiska formatet bjuder in till en mer hemma-snickrad känsla som hos publiken inte 

upplevs som lika professionell. Eftersom publiken i det här fallet dessutom påverkades mer 

emotionellt i större utsträckning av 16:9, kan det innebära att publiken hade tagit åt sig mer av 

berättelsen om filmen visades i det bredare formatet, under en vardagssituation, snarare än 

1:1. Den bredare filmen kändes dessutom mer närbesläktad med en fiktions-film, vilket 

påpekades.   

 

 

Slutord 

Under uppsatsens gång har jag både som ny forskare och medieproducent fått möjligheten att 

utvecklas i mitt medieskapande och min roll i den akademiska världen. Ämnet var lockande 

dels för att diskussionen alltid uppstår under en produktion och resultatet blir alltid att man i 

all hast väljer ett format. Jag vill med denna uppsats ha kunnat bidra med en kunskap om 

ämnet när jag kommer ut i mediebranschen. Det är viktigt att ta i beaktning vilket format man 

slutligen använder sig utav i filmen. En film blir inte per automatik bättre för att den är 

kvadratisk på Instagram. Snarare uppfattas filmen som mer professionell om den är i ett 

bredare format, då det väcker intresse hos publiken. Det är i sin enkelhet bättre att från början 

komponera filmen för ett format och stanna vid det hela vägen. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

I samband med denna undersökningen gjordes nya upptäckter kring bildformatet som 

prioriterades bort. Instagram är ett relativt outforskat område och det hade varit intressant att 

undersöka närmre kring vertikal film och Instagram. Plattformen ökar sina användare 

dagligen och ett ytterligare populärt bildformat är 4:5. Även funktionerna IG TV och 

Instagram stories som är inbyggda i Instagram och är två populära medel på den sociala 

plattformen. Där kan reklamfilmer i form av sponsrade inlägg samt annan marknadsföring 

ses. Båda funktionerna på Instagram används flitigt av bolag, företag, organisationer och så 

kallade influencers. Det hade varit intressant att undersöka om intresset vuxit sig så stort just 

för att de olika bolagen och företagen kommer närmre genom den ”hemmasnickrade” känslan. 

Do-it-yourself, eller DIY är ett populärt begrepp och genom vertikal film ser jag en möjlig 

koppling mellan bildformatet och publiken. Det huvudsakliga syftet att sälja kan möjligtvis 

gömmas bakom innehållet som kan uppfattas som mer ärligt och äkta.  
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Bilagor  

Intervjuguide  

BQ2046 Kandidatuppsats inom Bildproduktion – Angelica Ingólfsson 

 

Bakgrund: 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Utbildning/yrke 

4. Mediekonsumtion – tittar du på film? Tittar du på serier? Går du på bio? Använder du 

telefonen? 

Teknikfrågor: 

5. Använder du Instagram idag? 

6. Varför använder du Instagram? 

7. Hur ofta använder du Instagram? 

8. Brukar du se reklamfilmen som dyker upp på Instagram? (Isåfall vad tycker du om 

dessa?) 

9. Vilket format stannar du oftare vid i skrollandet på flödet? (Kan behöva förklara 

formaten) - Varför? 

 

Innehåll: 

Efter att ha sett film nummer 1:  

10. Återberätta gärna berättelsen – vad hände?  

- Vad kände du när du såg filmen?  

- Vad tror du gjorde att du kände så?  

 

11. Vilken del i filmen påverkade dig mest? 

12. Vilken del i filmen påverkade dig minst? 

13. Vad fick du för uppfattning om karaktärerna? 

14. Vad fick du för uppfattning om miljön? 

 

Efter att de sett film nummer 2: 

15. Hur upplever du berättelsen nu? Någon skillnad, i så fall vad? 

16. Hur upplever du karaktärerna i den här versionen? Kom du närmare dem? 
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17. Hur upplever du miljön? 

18. Tror du filmen hade något budskap? I så fall, vad? 

 

Jämförelse: 

19. Vad var skillnaden mellan de olika filmerna?  

20. Kände du starkare för någon version? 

21. Brukar du lägga märke till vilken form bilden har när du ser film på Instagram? 

22. Vilket format brukar du ha på dina bilder på Instagram? Varför? 

 

Upplevelse/Immersion: 

 

23.  Hur upplevde du omgivningen i rummet under minuten?  

24. Brukar du tänka på omgivningen när du ser film på Instagram/mobilen? 

25. Kände du att du tappade intresset vid något tillfälle? Att du fokuserade på något 

bortom filmen? 

26. Gjorde omvärlden sig påmind? Under t ex. klipp? Scenbyten? Repliker? 

 


