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Abstract: 
 
En studie kring Guldäggsbelönt reklamfilm där syftet är att ta reda på hur tematik 
estetiserar i de tre senaste årens vinnare. Det gjordes genom att analysera tre vinnande 
filmer ur kategorin film från 2018 (Cancerfonden), 2017 (Klarna) och 2016 (Volvo). 
Resultatet visade att förutsättningarna för en estetisk bedömning av de tre senaste årens 
vinnare skiljer sig avsevärt. Studien leder fram till en diskussion kring huruvida estetik 
eller etik är det som belönas vi Guldäggsgalan. Det visade sig att juryns kriterium för 
omdöme, som ej får strida mot god etik, snarare behandlar det estetiska. Slutsatsen är att 
filmerna skiljer sig åt men juryn bör ta ställning till det estetiska.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag minns hur stort det var när Volvo skulle ha premiär på sin nya reklamfilm för XC70 på 

TV under bästa sändningstid. En teaser hade florerat på sociala medier samt på TV under 

ett dygn innan premiären den 17 januari 2014 klockan 21.10 på TV4.1 Filmen Volvo XC70 

feat Zlatan Ibrahimovic anknyter till tittarens känslor på ett sätt som var nytt för mig, när 

det kommer till upplevelsen av reklamfilm. Det känslosamma syns bland annat i 

färgsättningen av Zlatanfilmen. Filmskaparna använder ett utseende som upplevs blekt på 

grund utav den låga färgmättnaden, dock med en blå kall ton i utomhusmiljöerna och en 

varm gul ton i inomhusbilderna. Färgsättningen är med och bidrar till uttrycket då den kalla 

färgen antyder en känslokall och stark person. Den varma färgen anspelar på Zlatan som en 

omhändertagande och kärleksfull make samt pappa. Volvo XC70 feat Zlatan Ibrahimovic är 

en del av ett koncept vid namn Made by Sweden som innefattar en rad olika svenska kända 

namn. Med en slags musikvideo visar de upp Sverige och den nya Volvomodellen som går 

ut på att stärka Volvo som varumärke med hjälp av svenska kändisar och dess 

associationer. Konceptet påbörjades redan 2012 då Mando Diaos musik medverkade i en av 

filmerna.2 Man kan tycka att “det bara är en reklamfilm” men framgången som 

Zlatanfilmen nådde var oförutsägbar. Filmen Volvo XC70 feat Zlatan Ibrahimovic har fått 

över nio miljoner visningar på YouTube och har totalt vunnit fem priser, varav tre stycken 

Guldägg i kategorierna film, PR och hantverkskategorin film/ljud.3 Vad är det som har gjort 

att denna film vunnit priser? Har det estetiska någon betydelse i Zlatanfilmen? Hur 

Zlatanfilmen kopplade det estetiska till tematiskt innehåll var något som fick mig att 

reagera intensivt. Det här var starten för mig på ett djupt intresse för reklamfilmer och dess 

användning av estetiska och tematiska uttryck. 

 

Inom reklamfilmsbranschen finns det flera kända galor och filmfestivaler som hålls 

regelbundet för att prisa det kreativa och säljande både internationellt och nationellt.  

                                                 
1 Teaser #1 - Volvo - Made by Sweden – Vintersaga, [online video], 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=h2FN7WLbPJ4, (Hämtad 2019-02-04). 
2 A. Rågsjö Thorell, ’Volvos svenska saga’, Resume, 13 september 2015, 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/11/volvos-svenska-saga/, (Hämtad 2019-02-04). 
3 Forsman, Made by Sweden, [hemsida], https://forsman.co/work/volvo/made-by-sweden, (Hämtad 2019-02-

04). 

Guldägget, Made by Sweden, [hemsida], https://guldagget.se/vinnare/?sok=made+by+sweden, (Hämtad 

2019-02-12). 

https://www.youtube.com/watch?v=h2FN7WLbPJ4
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/11/volvos-svenska-saga/
https://forsman.co/work/volvo/made-by-sweden
https://guldagget.se/vinnare/?sok=made+by+sweden
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De prestigefulla priserna på galor som Clio, Cannes Lion, AME Awards och Eurobest 

tilldelas produktionsbolaget och reklambyrån bakom de vinnande projekten. I Sverige är 

Guldägget det finaste priset för reklamfilm, och VDn för Sveriges Kommunikationsbyråer, 

Jessica Bjurström har i en intervju sagt att vinna Guldägget är som en slags certifiering av 

en byrå.4 

 

Guldägget har delats ut sedan 1961 i en rad olika kategorier, däribland film, PR, 

annonsering, utomhus, hantverk, förpackningsdesign och innovation. Vem som helst kan 

nominera ett bidrag till tävlingen genom ett formulär på Guldäggets hemsida och i 

efterhand får det bidragets produktionsbolag eller reklambyrå en faktura på mellan 3600–

5800 kronor beroende på vilken kategori nomineringen sker i. Det indikerar att mindre 

produktionsbolag eller reklambyråer inte har råd med en nominering, vilket gör tävlingen 

partisk mot de större bolagen som har ekonomin till det. Det kan i sin tur leda till att det 

enbart är samma byråer som har råd att nominera bidrag och således skildrar inte galan den 

verkliga reklamfilmsbranschen.  

 

Trots att det ses som en certifiering av kvalitet på byrå finns det en del kritik riktat mot 

Guldägget. I en intervju i artikeln Det svänger i Skånes byråvärld säger Tomas de Souza, 

före detta VD på nu uppköpta Good Old, om att det inte alltid är den mest effektiva 

reklamen som vinner Guldägg. De Souza anser även att det borde vara mer fokus på att 

hjälpa kunder till kommunikationsbolag att göra bättre affärer. Det bör även här nännas att 

effektiv reklam kan vara på en rad olika sätt. Effektiv reklam kan innebära många klick 

eller ”gillningar” på sociala medier, galapriser och nomineringar, intäkter för avsändaren 

och så vidare. Detta bör vara en faktor som diskuteras i idé- och konceptstadiet där målet 

med reklamfilmen är att nå en stor målgrupp på YouTube eller att företaget ska tjäna 

mycket pengar. Därav finns det många olika aspekter av effektiv reklam som definieras 

olika beroende på kampanj. 

 

Det finns mycket som juryn ska bedöma och ta hänsyn till i de nominerade bidragen, vilket 

utgår ifrån kriterierna idéhöjd, tydlighet, relevans, hantverk och omdöme. Guldäggets 

arrangör, Komm, vill med sina priser ”lyfta fram det bästa, mest nyskapande och det 

                                                 
4 K-S. Kallin, ”Det svänger i Skånes byråvärld”, Sydsvenskan, 9 juni 2012, 

https://www.sydsvenskan.se/2012-06-09/det-svanger-i-skanes-byravarld, (Hämtad 2019-03-06). 

https://www.sydsvenskan.se/2012-06-09/det-svanger-i-skanes-byravarld
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smartaste” genom att ”inspirera och ge mod” till personer i branschen.5 Tyngdpunkten 

ligger på hur väl bidragen har kommunicerat ett budskap och syftet är att höja den svenska 

standarden för kreativitet och kommunikation. När de skriver om hantverket uttalas enbart 

bedömningen av hanteringen av text, bild, typografi och form. Dessvärre nämner de inte 

något på sin hemsida som tyder på hur de väger in det estetiska uttrycket som detta 

resulterar i. Dock kan det utifrån juryns kriterier tolkas att det estetiska utseendet är 

sekundärt men hanteringen av hantverket är det primära. Här finns med andra ord en slags 

lucka för hur juryn behandlar det estetiska vid en motivering till vinnandet. Dock visar 

intervjuer med medlemmar ur 2019 års jury inte riktigt har koll på vad det är som belönas. 

De uppvisar en omedvetenhet kring både estetik och tematik av de vinnande filmerna. 

Intervjuerna indikerar att jurymedlemmarna inte är medvetna om på vilket sätt estetiken har 

en betydande roll för en guldvinst. De påvisade även en lucka gällande hur och om tematik 

används inom reklamfilmer som vunnit de senaste åren. Intervjuerna pekade på att det 

saknas en begreppsbildning vilket blir ett problem för hela reklambranschen då samtal 

kring filmproduktionen förhindras. Dock kan den här studien inte undersöka 

jurybedömningen då det inte är något som studien har tillgång till. Att juryn inte kan 

verbalisera vad det är som belönas skapas en del funderingar kring vad det egentligen är 

som belönas, speciellt när min egen upplevelse givit en tydlig fingervisning om tämligen 

komplexa fenomen.   

 

1.2 Syfte 

De orienterande intervjuer med jurymedlemmar som gjordes inför den här undersökningen 

indikerade på att juryn inte riktigt har definierat hur de ska förhålla sig till estetik och 

tematik, vilket väcker tankar kring vad som egentligen är av betydelse för att vinna. Det 

finns mycket för juryn att bedöma i Guldäggsnominerade bidrag. Dock kan studien inte 

innefatta juryarbetet eftersom det inte finns tillgängligt material att ta del av. Genom att 

undersöka Guldäggsvinnande bidrag i kategorin film och deras uttrycksmedel kan dock en 

diskussion kring vad det är som faktiskt belönas vid galan föras.   

 

Syftet med studien blir således att undersöka hur tematik estetiseras i Guldäggetvinnande 

reklamfilmer. Genom att analysera de prisbelönta filmerna utifrån relevanta tematiska 

begrepp syftar studien till att diskutera Guldäggsgalans koppling till det estetiska.  

                                                 
5 Guldägget, Om Guldägget, [hemsida], https://guldagget.se/om-guldagget/, (Hämtad 2019-03-15). 

https://guldagget.se/om-guldagget/
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1.3 Frågeställningar 

Det finns en bredd av olika uttrycksmedel inom film, men studien kommer att begränsa 

dessa till text, färg, bild och klippning eftersom det är de som är genomgående och 

återkommande för alla filmer. De musikaliska parametrarna kommer ej att beröras på 

detaljnivå eftersom det inte ryms inom studiens primära syfte, dock kommer den upplevda 

känslan av musiken bitvis beröras. Det är uttrycksmedlen text, färg, bild och klippning som 

utgör ett multimodalt samspel, men är även en del av det estetiska utseendet och uttrycket 

av reklamfilmerna. Urvalet av uttrycksmedel och dess avgränsningar baseras på en 

förstudie som diskuteras i avsnitt 7.2.1. 

 

För att ta reda på hur tematik estetiseras i Guldäggetvinnande reklamfilmer kommer studien 

att utgå ifrån följande frågeställningar: 

1. På vilket sätt estetiseras tematik med hjälp av uttrycksmedlen text, färg, bild och 

klippning i Guldäggsbelönta reklamfilmer från kategorin film?   

2. Hur samverkar dessa uttrycksmedel för att stärka tematik och retorik?  

3. Hur används tematik som retoriskt medel? 

4. Vilka tematiska, estetiska och retoriska strategier förenar och särskiljer bidragen?  

 

1.4 Teori 

Många av de reklamfilmer som idag visas på TV och sociala medier har, förutom produkten 

de marknadsför, ett slags tema. Det kan vara tydligt kopplade teman som till exempel 

naturens skönhet om reklamen säljer en ryggsäck.6 Just naturen används i reklamfilmer för 

många olika typer produkter i bilreklam7, reklam för rengöringsmedel8 och 

telefonireklamfilm9. Ett annat tema som syns tydligt i reklamfilm är gemenskap, vilket 

skildras tydligt i IKEAs reklamfilmer där de anspelar på vardagslivet och familjens 

gemenskap.10 Även Coca-Colas reklamfilm handlar om just gemenskapen men den visar 

                                                 
6 Fjällräven - Nature is waiting, Spring & Summer 2019, [online video], 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=NdrnnaEcR5Q, (Hämtad 2019-03-22). 
7 Nya Volvo V60 Cross Country – Alla äventyr räknas, [online video], 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=pIGi7pfKQrQ, (Hämtad 2019-03-22). 
8 Grummes nya diskmedel 2017, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=cqny19jkoTE, 

(Hämtad 2019-03-22). 
9 Telia | Välkommen till Folknätet, [online video], 2019, https://www.youtube.com/watch?v=lIYRR25uXZM, 

(Hämtad 2019-03-22). 
10 IKEA – LILLA MAGIKERN, [online video], 2018, https://www.youtube.com/watch?v=iG6RVXESM9A, 

(Hämtad 2019-03-22). 

https://www.youtube.com/watch?v=NdrnnaEcR5Q
https://www.youtube.com/watch?v=pIGi7pfKQrQ
https://www.youtube.com/watch?v=cqny19jkoTE
https://www.youtube.com/watch?v=lIYRR25uXZM
https://www.youtube.com/watch?v=iG6RVXESM9A
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även utifrån ett historiskt perspektiv.11 Filmen skildrar gemenskapen från 60-talet till nutid i 

olika situationer där en berättarröst påpekar att det inte är olikheter som skapar gemenskap 

utan likheter, vilket syftar till själva drycken Coca-Cola som en utgångspunkt för 

gemenskap. ICA:s reklamfilm om att prova något nytt gestaltas i olika scener från olika 

historiska perioder.12 Genom att de två av karaktärernas språk och utseende anpassas efter 

epoken de befinner sig i visar de på ett humoristiskt sätt hur det var när exempelvis bananen 

kom till Sverige. Det finns andra sätt att gestalta det historiska på också, som exempelvis 

Zetas reklamfilm som utspelas under 1948.13 Filmen är i svartvitt och visar en händelse ur 

Fernandos liv som liten pojke i Italien. Etik i reklamfilm kan gestaltas genom att använda 

sig av skådespelare och statister med olika etniciteter för att belysa mångfald. Det kan även 

visas genom bland annat jämställdhet och könsroller. Ett exempel är på en reklamfilm från 

SJ där Pelle-Pia åker tåg och under resans gång tar hen på sig örhängen, läppstift och 

klänning.14 Det är ett sätt att framhäva en minoritet för att normalisera genus och 

könsroller. 

 

Förutom att använda sig av det tematiska berättandet finns även det retoriska. Några av de 

retoriska begreppen som används för att övertala och övertyga mottagaren är ethos, pathos 

och logos.15 Genom att aktivera ethosaspekten i bilreklam kan konsumenterna känna sig 

mindre skuldbelagda vid eventuellt bilköp, vilket man kan se vid användning av diverse 

begrepp som lågt utsläpp, eco-driving, miljövänlig, elbil med mera. Begreppen ethos, 

pathos och logos används främst för talets uppbyggnad, dock används de flitigt inom film- 

och reklambranschen.   

 

1.4.1 Tematik 

Som berörts tidigare är en viktig del av reklamfilmer tematik, denna visas genom olika val 

som filmskaparen oftast gör medvetet. James Phelan förklarar tematik som individuella 

eller sammansatta attribut, som ses som uttrycksmedel, vilket i sin tur bidrar till något 

                                                 
11 Allt vi delar förenar oss – svensk reklamfilm från Coca-Cola, [online video], 2018, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8Be_5cakvIw, (Hämtad 2019-03-22). 
12 ICA reklamfilm 2018 v.37 – Våga testa något nytt, [online video], 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=q9YdoFK4hzs, (Hämtad 2019-03-22). 
13 Zeta reklamfilm del 2 – 1948 barndomen i Fano, [online video], 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=oU79qFVmBVA, (Hämtad 2019-03-22). 
14 Pelle Pias resa, [online video], 2017, https://www.youtube.com/watch?v=T9BjL7TELNM, (Hämtad 2019-

03-22). 
15 Aristoteles & J, Akujärvi, Retoriken, Ödåkra, Retorikförlaget, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8Be_5cakvIw
https://www.youtube.com/watch?v=q9YdoFK4hzs
https://www.youtube.com/watch?v=oU79qFVmBVA
https://www.youtube.com/watch?v=T9BjL7TELNM
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större.16 Phelan beskriver mimetiska attribut hos karaktärerna, vilka han förklarar som deras 

egenskaper som exempelvis djärvhet eller naivitet.17 Mimetiska attribut tillsammans med 

det tematiska skapar det narrativa i en berättelse vilket även fungerar retoriskt. Skillnaden 

mellan tematiska och mimetiska attribut menar Phelan är karaktärer som representerar en 

helhet respektive karaktärer som individuella personer.18 Det tematiska i en reklamfilm kan 

således vara enskilda attribut men även sedda som en helhet i en större kontext. Phelan 

pratar främst om karaktärer och utvecklingen av det narrativa och dess tematik i 

fiktionsberättelser men hans tankar går att tillämpa på reklamfilmsstudier av det här slaget. 

 

Nielsen har gjort en studie på vilken typ av teman som tilltalar konsumenter mest, i vilken 

de frågat 30,000 globala onlinekonsumenter under 2015 angående om teman.19 Resultaten 

pekade på att reklam som återger verkliga livet var det temat som flest ansåg tilltalande 

med 44% globalt. Reklamer med biltema fick i snitt 11%. En skillnad som var tydlig var att 

Europa föredrog humoristiska reklamfilmer framför alla andra kategorier, medan 

Latinamerika tilltalades mest av reklamfilm med hälsotema. Ett resultat, kanske något 

förutspått resultat, var att unga personer föredrar högt tempo medan äldre föredrog lugnare 

tempo. Likväl som att reklamfilmer innehållande djur var mer uppskattat i den äldre 

åldersgruppen. Artikeln tyder på att olika tematiska varianter förekommer och att tittarna 

kanske föredrar en viss tematik mer än en annan. Det är tydligt hur tematiken är av 

betydande roll för mottagaren av reklamfilmer, men hur tematiken används är en intressant 

aspekt.  

 

1.4.2 Multimodalitet och uttrycksmedel 

Multimodalitet är ett begrepp vars definition är flitigt diskuterad. En del menar att 

multimodaliteten innefattar ett objekts beståndsdelar ner i minsta detalj, som exempelvis en 

möbel och dess olika material. Dock menar en del att multimodalitetens modes, även kan 

vara möbeln i sig är ett.20 Dessa modes kan, i det här fallet, vara olika 

                                                 
16 J. Phelan, Reading people, reading plots: Character, progression, and the interpretation of narrative, 

Chicago och London, The University of Chicago Press, 1989, s.12. 
17 Phelan, 1989, s.11. 
18 Phelan, 1989, s.13. 
19 Nielsen, Ads with impact: what messaging themes speak loudest to consumer?, 2015, 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/ads-with-impact-what-messaging-themes-speak-loudest-

to-consumers.html, (Hämtad 2019-03-14). 
20 J. Bateman, J. Wildfeuer och T. Hiippala, Multimodality: Foundations, research and analysis – A problem-

oriented introduction, Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 2017, Kapitel 1. 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/ads-with-impact-what-messaging-themes-speak-loudest-to-consumers.html
https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/ads-with-impact-what-messaging-themes-speak-loudest-to-consumers.html
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kommunikationsmedel som exempelvis bilder, musik, rörliga bilder, tal, skrift, diagram, 

röstläge och så vidare.21 Den här studien kommer att beröra multimodalitet som ett sätt att 

kommunicera på där man sätter ihop flertalet modes, uttrycksmedel, för att skapa en mer 

effektiv kommunikation.22 Det handlar således om att sätta ihop olika former av 

uttrycksmedel för att förmedla ett multimodalt budskap, följaktligen blir nästintill all 

kommunikation multimodal eftersom flertalet olika uttrycksmedel sätts samman.23 När ett 

objekt bryts ned i dess uttrycksmedel för att analyseras krävs det att det görs med 

noggrannhet och med hänsyn mot de andra uttrycksmedlen.24 Bateman, Wildfeuer och 

Hiippala menar att när flera uttrycksmedel verkar tillsammans kan de influera och påverka 

varandra och därmed bör försiktighet åtagas vid analysering av de separata 

uttrycksmedlen.25 Därav kommer följande studie utgå ifrån det multimodala där det å ena 

sidan analyseras utifrån nedbrutna separata uttrycksmedel, och å andra sidan i dess 

förhållande till varandra. 

1.4.3 Estetik 

Estetik är ett begrepp som inte har en enkel förklaring utifrån ett perspektiv och har på 

senare år blivit mycket diskuterat om dess egentliga innebörd.26 Begreppet har sedan 

1700-talet utvecklats av kända filosofer och är än idag fortsatt debatterat och kritiserat.27 

Begreppet går att se på ur ett kulturteoretiskt, filosofiskt eller historiskt perspektiv men 

även ur ett perspektiv som sammanbinder dem. Den första definitionen av begreppet 

estetik skapades för första gången av Alexander Gottlieb Baumgarten under 1700-talet, 

dock var det Immanuel Kant som utvecklade begreppet ytterligare.28 För att kort förklara 

begreppet estetik, vilket egentligen inte riktigt går, kan det förklaras som det sinnliga eller 

det förnimbara.29 Det estetiska i en film är det synbara, hur olika uttrycksmedel förmedlar 

känslor eller budskap till tittaren med hjälp av, i det här fallet, utseendet i ett audiovisuellt 

medium. Det är även det multimodala samspelet mellan flera olika uttrycksmedel som 

                                                 
21 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017, s.16. 
22 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017, s.7. 
23 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017, s.7. 
24 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017, s.17. 
25 Ibid, s.17.  
26 “The Concept of the Aesthetic”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2017, 

https://plato.stanford.edu/entries/aesthetic-concept/, (Hämtad 2019-03-22). 
27 S. Danius, C. Sjöholm, och S. Wallenstein (ed.), Aisthesis: Estetikens historia. Stockholm, Thales, 2012, 

s.9. 
28 S. Danius, C. Sjöholm, och S. Wallenstein (ed.), 2012, s.17. 
29 ”Estetik”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estetik, (Hämtad 2019-

03-20). 

https://plato.stanford.edu/entries/aesthetic-concept/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estetik
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skapar ett estetiskt utseende, vilket kan vara utifrån enskilda uttrycksmedel eller flera 

sammansatta. 

Baumgarten hävdade att ”estetiken är vetenskapen om den sinnliga kunskapen.”30 Han 

menar också att varje persons estetik kan utvecklas genom att tillföra ny kunskap utöver 

den medfödda naturliga estetiken som finns hos varje individ.31 Vidare har Kant fortsatt 

utveckla begreppet som kom att bli den moderna filosofiska definitionen av estetik där 

han menade att estetik är något som kan anses skönt eller oskönt.32 Han kopplar därmed 

estetiken till individens egna och personliga smakomdöme. Här kan även det multimodala 

återkopplas där en individ kan tilltalas av enskilda uttrycksmedel eller av en större 

multimodal sammansättning av uttrycksmedel. Dessa kan i sin tur förmedla olika eller 

samma budskap vilket är upp till betraktaren att bedöma utifrån sitt smakomdöme. 

Huruvida något är skönt eller oskönt bör bedömas utifrån ett subjekts skönhet och inte 

existens, i vilket Kant menar att existensen inte bör vägas in eftersom en åsikt om dess 

skönhet är obrukbar.33 Det Kant menar är att vid en smakbedömning av ett föremål bör 

inte existensen av ett föremålets tillvaro inkluderas. Genom att sätta samman olika 

uttrycksmedel skapas ett nytt uttryck vilket gör att det finns olika infallsvinklar att 

betrakta något på med estetiska glasögon. Vidare i texten skriver han om att allt som 

behagar är angenämt och på så vis är även allt utbytbart.34 Både Kant och Baumgarten är 

två av många som tillhör det historiska perspektivet medan Woolf tillhör det mer 

filosofiska perspektivet. Woolf förespråkade att estetik kan vara att exempelvis läsa då 

människan skapar sig själv kontinuerligt.35 Hon menade att estetiken är något skapande, 

vilket likaså kan appliceras på människan då en person som utbildar sig genom livet 

skapar sin egen person. Personen är då inte ett fullbordat verk förrän denne slutar läsa, det 

vill säga efter sin död, vilket Nietzsche även förespråkade.36 En filmskapares smaksinne 

utvecklas under hela dennes liv då personen ständigt jobbar med utvecklande av nya 

perspektiv och uttryck. Karl Marx skrev om att varje individ konstant bör göra sina sinnen 

                                                 
30 Danius, Sjöholm & Wallenstein (ed.), 2012, s.37. 
31 A. G. Baumgarten, ”Estetiken”, i S. Danius, C. Sjöholm, och S. Wallenstein (ed.), Aisthesis: Estetikens 

historia, Stockholm, Thales, 2012, s.37. 
32 I. Kant, ”Kritik av omdömeskraften”, i S. Danius, C. Sjöholm, och S. Wallenstein (ed.), Aisthesis: 

Estetikens historia, Stockholm, Thales, 2012, s.157. 
33 Kant, 2012, s.159.  
34 Ibid, s.159. 
35 Danius, Sjöholm & Wallenstein (ed.), 2012, s.14.  
36 Ibid, 2012, s14.  
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till föremål för intryck, sensationer och erfarenheter för att kunna förverkliga sitt väsen.37 

Han menade att sinnena är förmedlare mellan väsen och världen. Marx förklarar med ett 

exempel om musik; ”musiken är det som väcker individens musikaliska sinne.”38 Han 

menar således att utan att människan fått höra musik hade människans musikaliska sinne 

inte heller funnits. Marx filosofi kring det estetiska kan tillämpas på det estetiska i dagens 

filmer och dess konventioner. Exempelvis en reklamfilm med en viss typ av musikalisk 

känsla kan uppskattas av den som förstår den, det vill säga hela mänskligheten med ett 

hörande öra. Just att sinnena har en inverkan vid hur något upplevs kan verka självklart, 

men film är något som enbart uppfattas via sinnesintryck. Det kan även sammanflätas 

med filmtittarens tidigare erfarenheter för att kunna tolka det sinnesintrycken fångar upp, 

vilket kallas doxa eller habitus som kommer tas upp senare i texten. Vidare bör likaledes 

filosofen Sergej Eisenstein nämnas då han är ett stort namn som verkade inom 

filmbranschen och var den som utvecklade montagefilmen.39 Han menade att alla filmer 

är ett montage då de satts samman av flertalet stillbilder för att sedan projiceras i hög 

hastighet för att tittaren ska uppfatta rörelse.40 Marx liksom Eisenstein tillhör det mer 

kulturteoretiska perspektivet. 

 

Niklas Luhmann anser att konsten är något som enbart skapats just för att fungera i 

kommunikation, men han förespråkar även att tolkningen av konsten är individuell.41 

Liksom det estetiska i en film är tolkningsbart utifrån individ, men är primärt skapt för att 

kommunicera ett budskap. Exempelvis är färgsättning en sådan aspekt som påverkar 

filmens estetik där det går att skapa mer dramatiska känslogripande filmer eller mer 

vardagliga med hjälp av färg. Vilket likaledes kan läsas i några av de ovannämnda 

filosofernas verk, exempelvis Marx och Kant. Luhmann skriver att konst är något som 

används istället för ord i kommunikativt syfte där det varken finns ord eller argument.42 

Det Luhmann pratar om går även att se i estetiken av dagens reklamfilmer och ett av 

många exempel är den brittiska reklamfilmen med budskapet om att testa brandalarmen i 

                                                 
37 Ibid, 2012, s.446. 
38 Ibid, 2012 s.446.  
39 Ibid, 2012, s.590. 
40 S. Eisenstein, “Laokoon”, i S. Danius, C. Sjöholm och S. Wallenstein, Aisthesis: Estetikens historia. 

Stockholm, Thales, 2012, s.593. 
41 N. Luhmann, Art as a social system, Stanford, Stanford University Press, 2000, s.22. 
42 Ibid, 2000, s.22. 
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hemmen för att förhindra dödsolyckor.43 Det är en liten kille som står i ett bränt sovrum 

och talar till kameran om att tittaren ska lova att testa sitt brandalarm. Filmen slutar med 

att killen tonar iväg som liknelse till att killen inte överlevde branden. I filmen har de 

använt sig av färgsättning som ett estetiskt uttryck för att förstärka både känslan och 

situationen som pojken genomgår. Konsten har ifrågasatts ifall den innefattar estetik och 

om den bör innehålla det. Det är en debatt som inte tas upp här eftersom det skulle fylla 

hela uppsatsen. Dock finns det likheter mellan det Luhmann skriver om konst och 

estetiken. 

Ett visst uttryck kan upplevas som både smakfullt och smaklöst beroende på vem det är 

som betraktar föremålet. Dagens prisvinnande filmer benämns ibland som ”estetiskt 

tilltalande” vilket åter igen talar till smakomdömet, och för vem är den egentligen estetiskt 

tilltalande? Är det juryn som tycker att verket är vackert och tilltalande, eller är det utifrån 

de sociala och estetiska riktlinjer som är norm inom kulturen som tävlingen befinner sig i? 

Det är det som kallas för doxa eller habitus. Estetik som begrepp kan tolkas och användas 

på många olika sätt, men det beror också på varje individs doxa, även kallat habitus. 

Dessa två begrepp går hand i hand och innebär att beroende på individens bakgrund och 

uppväxt kan samma sak tolkas olika. Exempelvis kan en film tolkas på ett sätt av en 

person som är uppvuxen i Sverige medan en person som är uppvuxen i Filipinerna tolkar 

filmen annorlunda. Doxa är den allmänna meningen (commonsense).44 Habitus är den 

världsbild varje individ har.45 Dessa begrepp kan användas för att benämna hur människor 

upplever och tolkar olika saker varierande. Det handlar om livsstil och smak och kan även 

då kopplas till det som Kant benämner som smakomdöme. I grund och botten baserar 

människan det mesta kring smak, om något anses som fint, skönt, vackert eller oskönt 

vilket i sin tur beror på vilken världsbild individen innehar.  

1.4.4 Denotation och konnotation 

Det går att dela upp en filmanalys i två övergripande beståndsdelar, likt Roland Barthes 

gjorde, med denotationer och konnotationer. Denotation är det som varje individ ser i bild 

oavsett bakgrund eller förkunskap, som blir en slags beskrivning av vad som syns i bild 

                                                 
43 On your Child’s Life, [online video], 2013, https://www.youtube.com/watch?v=Ir2bekewg-8, (Hämtad 

2019-03-20). 
44 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.67. 
45 C. Crouch, & J. Pearce, Doing research in design, London, Berg, 2012, s.49.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ir2bekewg-8
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utan värderingar.46 Konnotationer är det som kan tolkas ur en bild genom anspelningar på 

varje individs olika associationer. Eftersom konnotationer är något som grundas i den 

individuella personens tolkning kan den ändras beroende på individens personliga och 

kulturella kopplingar av upplevelsen. Även här återkommer begreppen doxa och habitus 

som förklarades tidigare i texten. Kopplingarna ändras beroende på var i världen man 

befinner sig och på uppväxt och bakgrund.47 Exempelvis reklamfilmen från Fjällräven där 

de visar en vår- och sommarkollektion.48 De vandrar i naturen vilket kan ge konnotationer 

till frihet, lugn och ostoppbarhet. Liksom naturen kan ge konnotationer kan även andra 

teman göra det. Gemenskap som tematik kan ge konnotationer till familj, värme, trygghet, 

stabilitet och kärlek med mera. 

1.4.5 Retorik 

Ett sätt att förmedla reklam på, och kanske det vanligaste, är att övertyga och övertala 

tittaren med hjälp av argumentation. Aristoteles menar att med hjälp av retoriken ska 

mottagare kunna uppfatta vad som är övertygande eller övertalande.49 De mest kända 

begreppen är ethos, pathos och logos där Aristoteles menar att ethos visas genom 

karaktären på talet. Han menar att det är tillit och ärlighet som avgör om mottagaren tror 

på något, men han påpekar också att det är viktigt att se bortom hur talaren är.50 Pathos 

menar Aristoteles visas genom åhörarna och när talet skapar en känsla hos dem.51 Logos 

är den delen som Aristoteles definierar som argumentet och är det som bildar 

övertygelse.52  

 

Det finns en debatt kring huruvida logos verkligen tillhör de tre övertalningsargumenten; 

ethos, pathos och logos. Janne Lindqvist Grinde, som skrivit introduktionskapitlet till 

översättningen av Aristoteles Retoriken, skriver om att logos är grekiska för talet och 

därför inte är det ultimata begreppet. Lindqvist Grinde menar att logos kan översättas med 

olika termer som exempelvis förklaring, språk, ord, argument, och prat. Han fortsätter 

sedan med att föreslå beviset, apodeixis, som tredje argument istället för logos.53 Han 

                                                 
46 R. Barthes, Image Music Text, London, Fontana Press, 1977. 
47 Ibid, 1977, s.17. 
48 Fjällräven - Nature is waiting, Spring & Summer 2019, [online video], 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=NdrnnaEcR5Q, (Hämtad 2019-03-22). 
49 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.69. 
50 Ibid, 2012, s.70. 
51 Ibid, 2012, s.70. 
52 Ibid, 2012, s.70. 
53 Ibid, 2012, s.50. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdrnnaEcR5Q
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menar att logos används genom de tre övertalningsmedlen och därför inte borde tillhöra 

ett av dessa. Dock kommer studien att använda begreppen enligt följande definition: ethos 

som det trovärdiga argumentet, pathos som det känslostyrda argumentet samt logos som 

det logiska argumentet. 

 

1.5 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer tidigare forskning presenteras och kommenteras. Bland annat 

artiklar som undersökt huruvida kreativitet är betydande för reklamfilm, men även artiklar 

som berör effektiviteten och lönsamhet av reklamfilm. 

 

Valerie Smith skriver om hur Aristoteles retoriska begrepp kan tillämpas på visuellt 

material.54 Smith utgår ifrån olika tolkningar av enthymemer, vilket Aristoteles kallar för 

”övertalningens själva kropp”55, där Smith visar olika sätt som det skiljer sig från 

Aristoteles definition för att sedan peka på hur begrepp som ethos, pathos och logos kan 

användas.56 Enthymemer är en syllogism, en slags logisk slutledning, där en av dess delar 

saknas. Smith menar att ethos inte går att se på en film då vi inte kan se filmskaparnas 

företeelser eller sätt att träda fram på.57 Eftersom ethos står för det karaktäristiska hos 

talaren i Aristoteles klassiska definition kan det ej avspeglas i film eftersom vi generellt sett 

inte ser manusförfattare och regissörer i filmen. Däremot argumenterar Smith för att det går 

att uppleva etiska och emotionella omfång av filmens visuella argument då de fungerar 

enthmemiskt för att övertyga publiken om exempelvis moraliska orättvisor under andra 

världskriget, se bland annat Schindlers list.58  

 

Brian Till och Daniel Baack har undersökt kreativ reklam och huruvida 

varumärkeskännedom, varumärkesattityd och köpbehov ökar efter en reklamkampanj.59 

Med kreativ reklam menas den reklam som skapats utanför boxen och gjort den 

prisvinnande på grund utav det. De inleder sin artikel med att hävda att kreativitet alltid 

                                                 
54 V.J. Smith, "Aristotle's Classical Enthymeme and the Visual Argumentation of the Twenty-First Century", 

Argumentation and Advocacy, vol. 43, no. 3-4, 2007, s.114. 
55 Aristoteles & Akujärvi, 2012, s.65. 
56 Smith, 2007, s.115. 
57 Smith, 2007, s.120. 
58 Ibid, 2007, s.120. 
59 B.D. Till & D.W. Baack, "Recall and Persuasion: Does Creative Advertising Matter?", Journal of 

Advertising, vol. 34, no. 3, 2005. 
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varit viktigt för reklam. Undersökningen Till och Baack utfört är gjord med slumpmässigt 

utvald reklamfilm som vunnit pris, den visade de sedan för en grupp studenter. Reklamerna 

var inbäddade i ett TV-program där ekonomistudenterna fått information om att TV-

programmet var det väsentliga. Till och Baack valde att göra på det sättet för att öka den 

ekologiska validiteten, vilket de gör genom att bädda in reklamfilmen i ett TV-program. 

Resultatet pekar bland annat på att kreativa reklamfilmer främjade ohjälpt 

varumärkeskännedom. Det innebär att kreativa reklamfilmer tjänade på att använda 

kreativitet eftersom kontrollgruppen kom ihåg varumärket bättre.60 Dock visade det sig att 

kreativitet inte förbättrade bland annat hjälpt varumärkesattityd eller köpbehov, vilket 

innebär att testpersonerna hade svårt att känna igen varumärket eller dess intention utan 

någon slags hjälp.61 Det visade sig att varumärkeskännedomen fungerade utan påminnelser 

för betraktaren, vilket är den största fördelen med kreativ reklam, men den ökade efter först 

efter en vecka. Att kreativ reklam fungerar positivt för varumärkeskännedomen är något 

som skulle kunna kopplas till exempelvis Volvo, ICA och IKEA:s reklamfilmer. I nämnda 

fall syns tydliga exempel på när kreativ reklam får tittaren att direkt veta vilket företaget 

som står bakom filmerna. ICA med sin reklamfilmsserie som pågått sedan 2001, Volvo 

som säljer bilar med hjälp av det svenska vemodet och IKEA som marknadsför sig med 

hjälp av gemenemans vardagsliv. Precis som Till och Baack menar har nämnda företag 

skapat sig ett namn som fungerar utan påminnelse om vilket företaget är och vad de säljer 

men kanske är det kreativiteten som avgör huruvida reklamen blir prisbelönt eller inte.  

 

Det finns även forskning som pekar på att det skulle kunna finnas en koppling mellan pris 

vid filmgalor och företagens lönsamhet. Michael Tippins och Robert Kunkel skriver om 

huruvida företagen går med vinst efter pris i kommunikationstävlingen Clio och baseras på 

126 företag som vunnit. Vinsten mättes utifrån om företagets aktiekurs ökade inom sju 

dagar.62 Resultatet delades in i olika grupper beroende på om det var guld, silver eller brons 

företaget vann. Även utifrån i vilken kategori de vann pris i, exempelvis tv och radio, tryckt 

reklam eller annan.63 Resultat pekar på att det finns en slags direktlänk mellan att vinna 

                                                 
60 Till & Baack, 2005, s.47. 
61 Ibid, 2005, s.47. 
62 A. Gagnard, "Elements of Timing and Repetition In Award-Winning TV Commercials", Journalism 

Quarterly, vol. 66, nr. 4, 1989, s.7. 
63 Ibid, 1989, s.7. 
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minst en Clio och stora vinster för företag inom livsmedelsproduktion och återförsäljare.64 

Tippins och Kunkel förklarar att resultatet pekar på att det även kan finnas negativa 

associationer med att vinna en Clio, vilket Tippins och Kunkel tror kan vara för att det är 

svårt att veta den faktiska avkastningen efter investering för reklamkampanjen. Resultatet 

indikerade att endast 48% av de 126 företag som vunnit Clio hade gått med vinst i 

företaget.65 Det visade sig till och med att vissa branscher fick ett negativt resultat för 

ekonomin, det gäller främst inom detaljhandeln och tillverkningssektorn (både textilier och 

elektronik).66 Tippins och Kunkel kunde inte visa på något självklart samband mellan att 

vinna en Clio och avkastning.67 Den stora frågan som väcks är huruvida Guldäggsvinnande 

reklamfilm kan visa någon direkt vinst för företagen eller inte. Tidigare nämndes det att 

vinna priser på Guldäggsgalan ses som en slags certifiering vilket kan innebära att fler vill 

anställa en byrå om de har vunnit prestigefulla priser såsom Guldägget. Dock verkar det 

som att företagen inte går med vinst, enligt studien Tippins och Kunkel gjorde, och med 

tanke på att internet blivit en stor del av människors liv de senaste 15 åren har även företag 

ökat produceringen av filmer för dessa plattformar, men varför vill företagen göra filmer 

om det inte ökar vinsten?  

 

Vidare bör även Alice Gagnards nämnas då hon undersökt 121 Clio-vinnande reklamfilmer 

från 1975, 1980 och 1985.68 Clio är en amerikansk gala som prisar kreativ kommunikation 

och reklam.69 Syftet med Gagnards artikel är jämföra olika prisvinnande reklamfilmer från 

Cliogalan som har bevis på effektivitet från laboratorietester.70 Det Gagnard fokuserat på i 

sin artikel är timing och repetition av olika parametrar. Några av dessa parametrar är bland 

annat hur ofta företagets namn och logga syns eller nämns, hur lång tid det tar innan 

produkten nämns eller visas och hur länge produkten visas i bild. Hon tittar även på hur 

länge företagets logga syns samt om det huvudsakliga budskapet presenteras inom de första 

tio sekunderna. Resultaten jämförs sedan med en studie från Stewart och Furse, som liksom 

Gagnard bland annat analyserat varumärkeskännedom. Gagnard har analyserat 

reklamfilmer som vunnit Clio, medan Stewart och Furse tittade på reklam från TV. Ett av 

                                                 
64 M.J. Tippins, & R.A. Kunkel,"Winning a Clio Advertising Award and its Relationship to Firm 

Profitability". Journal of Marketing Communications. vol. 12, no. 1, 2006, s.1. 
65 Ibid, 2006, s.8. 
66 Ibid, 2006, s.12. 
67 Ibid, 2006, s.12. 
68 Gagnard, 1989, s.965. 
69 Clio, About, https://clios.com/about, (Hämtad 2019-02-27).  
70 Gagnard, 1989, s.966. 

https://clios.com/aboutH


 

15 

 

resultaten Stewart och Furse presenterar är att varumärkeskännedomen på verkas negativt 

om det tar för lång tid för företagets namn och produkt att visas. Gagnard jämförde sitt 

resultat med Stewart och Furse som visade tydliga skillnader. Det tog 19.9 sekunder för 

filmerna i Gagnards undersökning att visa eller säga företagets namn, medan i Stewart & 

Furse-studien låg snittet på 6.2 sekunder. Det skulle vara intressant att undersöka samma 

aspekter hos Guldäggsvinnande reklamfilmer för att se om det finns en röd tråd, inte bara 

inom amerikansk reklamfilm utan även svensk och om det fungerar likadant under 40 år i 

Sverige. 

 

Gangqiang Zhao, Junsong Yuan, Jiang Xu och Ying Wu har undersökt tematiska objekt i 

reklamfilmer och om dessa är representativa av filmens innehåll. Ett tematiskt objekt för 

dem är ett objekt som visas återkommande i filmen som exempelvis en logga.71 De menar 

att definiera de tematiska objekten är en viktig beståndsdel för att förstå det övergripande 

innehållet. När de tematiska objekten blivit definierade är det viktigt att förstå att de kan 

ändras beroende av vilken belysning, synvinkel eller storlek objektet har men resultatet 

visar att de tematiska objekten kan avgöras oberoende av belysning, storlek, synvinkel, 

färg. Zhao, Yuan, Xu och Wu skapade en metod som går ut på att lätt kunna avgöra de 

tematiska objekten i en film genom att gå igenom keyframes och namnge de olika objekten. 

Metoden som de utvecklat anser det går att tillämpa på det visuella i en bild, men att de 

kommer att fortsätta att utveckla en liknande metod som går att tillämpa på ljud och text.72 

 

Under 2014 var det bil- och elektronikreklam som blev de mest delade reklamfilmerna i 

Sverige.73 På listans topp fem hittar vi bland annat Volvo, Netonnet och Umeå Energi. 

Samma helg som lanseringen av reklamfilmen från Volvo som är med på listan, Volvo 

XC70 feat Zlatan Ibrahimovic, ökade försäljningen av bilar med fem gånger på en helg.74 

Det talar emot det Tippins och Kunkel skriver om i sin artikel Winning a Clio Advertising 

Award and its Relationship to Firm Profitability. De skriver i sin artikel att ekonomin 

påverkades negativt av reklam som vunnit pris på galan Clio. Volvos film som marknadsför 

                                                 
71 G. Zhao et al., "Discovering the Thematic Object in Commercial Videos". IEEE MultiMedia. vol. 18, no. 3. 

2011, s.56. 
72 Ibid, 2011. 
73 Y. Larsson, ”Här är Sveriges mest delade reklamfilmer”, Dagens Media, 26 januari 2015, 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-sveriges-mest-delade-reklamfilmer-

6090357, (Hämtad 2019-03-04). 
74 B. Lindsten, ”Så förvandlade Zlatan Volvo”, Expressen, 12 februari 2018, https://www.expressen.se/gt/sa-

forvandlade-zlatan-volvo/, (Hämtad 2019-03-04). 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-sveriges-mest-delade-reklamfilmer-6090357
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/har-ar-sveriges-mest-delade-reklamfilmer-6090357
https://www.expressen.se/gt/sa-forvandlade-zlatan-volvo/H
https://www.expressen.se/gt/sa-forvandlade-zlatan-volvo/H
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XC70 med Zlatan har även den vunnit pris, 100-wattaren, Guldägg och Eurobest.75 Volvo 

sålde fem gånger så många bilar på en helg trots att det är en framgångsrik film på en rad 

olika galor. En aspekt att reflektera över kan vara att Tippins och Kunkels artikel är från 

2006 och kommunikationsbranschen har mest troligen utvecklats mycket sedan dess. 

Nuförtiden är det bland annat mycket vanligare med internetbaserad reklam på sociala 

medier såsom Instagram, YouTube och Facebook.  

 

2. Metod och material 

2.1 Metod 

Det finns olika stadier inom reklamfilmsproduktion där man generellt pratar om 

förproduktion, inspelning/ produktion och efterbearbetning, dock kommer studien behandla 

den färdiga produkten. Det innebär även att möjligheten att undersöka 

reklamfilmsproducenternas arbetsprocess för att få djupare förståelse kring produktionen 

faller bort, vilket i sig är intressant men inte ryms inom undersökningens syfte. Studien 

kommer istället fokusera på de vinnande bidragen och deras estetisering av tematik i 

utseende och uttryck snarare än skaparnas tankar.  

 

Metoden studien utgår ifrån är en filmanalys med fokus på tematiska meningsskapande 

uttrycksmedel. Metoden innebär att det görs en analys av det vinnande bidraget utifrån 

olika tematiska och estetiska begrepp. Vilka tematiska begrepp som varje analys utgår ifrån 

grundar sig i en förstudie av filmerna som presenteras i avsnitt 7.2.1. Med estetiska aspekter 

menas de hantverk som filmen innehåller; färgsättning, klippning, musik, ljudeffekter, 

visuella specialeffekter och så vidare. Dock har en avgränsning gjorts av de estetiska 

uttrycksmedlen och studien kommer enbart beröra bild, klippning, text och färgsättning. 

Text innebär det som sägs, sjungs eller skrivs i filmen. Det kan vara exempelvis låttext, 

slogan eller berättarröst. Bild innebär det som syns i bild, likväl som bildutsnitt och 

kamerarörelser. Det beror på att de är dessa uttrycksmedel som filmerna primärt använder 

sig av och är genomgående för alla filmer. De retoriska aspekterna kommer främst 

diskuteras i slutsatsen och där kommer det redovisas hur de tematiska och estetiska 

aspekterna relaterar till de retoriska. Genom nämnd metod kan studien ta reda på hur olika 

estetiska aspekter fungerar i olika tematiska uttryck.  

                                                 
75 Forsman & Bodenfors, Made by Sweden, [hemsida], https://forsman.co/work/volvo/made-by-sweden 

(Hämtad 2019-03-04). 

https://forsman.co/work/volvo/made-by-sweden
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För att kunna besvara syftet behöver en genomgående analys av varje film göras. 

Analyserna kommer innehålla olika tematiska ingångar eftersom filmerna är olika, vilka 

dessa är grundar sig som sagt på en förstudie av filmerna. Det är uppbyggnaden av filmerna 

som gör dem olika, där tre respektive en film följer det tematiska och den sista följer det 

narrativa berättandet. Det gör att analysen av den narrativa filmens uppbyggnad baseras på 

berättarstruktur kontra de tematiska filmerna som är uppbyggda på tematik.  

 

2.2 Material 

Analysen kommer att utgå ifrån de tre vinnande bidragen från de senaste tre åren ur 

kategorin film. Vinnarna är hämtade från Guldäggets egna hemsida där de presenterar 

vinnarna enligt år och kategori. De som kommer analyseras är följande: 

 

1. Cancerfonden, Minns det som igår, 201876 

Cancerfondens reklamfilm gestaltar en man och hans kamp mot mannens 

cancersjukdom. Aspekter som berörs i den här filmen är det narrativa berättandet, 

gemenskap, pathos, stabilitet och instabilitet.  

 

2. Klarna, Smoooth, 201777 

Klarna har vunnit guld för en kampanj som innehåller tre reklamfilmer det här året, 

därför kommer alla tre filmer att analyseras eftersom de vunnit guldet som en 

kampanj. De aktuella filmerna gestaltar en osthyvel som hyvlar ost, en hårig varelse 

som rör sig i vatten samt en fisk som glider ner för en rutschkana. Aspekter som 

filmen berör är artificiellt, rörelser, ytor, material och objekt samt slowmotion.  

 

3. Volvo Cars Sverige, Vintersaga, 201678 

Filmen som Volvo Cars Sverige har gjort gestaltar en rad olika människor i dess 

förhållande till naturen samt deras förhållande till det sociala. Aspekter som berörs i 

den här filmen är naturen, människans fysiska och psykiska resa och det interiöra 

                                                 
76 Guldägget, Minns det som det som igår, [hemsida], https://guldagget.se/vinnare/minns-det-som-igar/, 

(Hämtad 2019-02-27). 
77 Guldägget, Smoooth, [hemsida], https://guldagget.se/vinnare/smoooth/, (Hämtad 2019-02-27). 
78 Guldägget, Vintersaga, [hemsida], https://guldagget.se/vinnare/vintersaga/, (Hämtad 2019-02-27). 

https://guldagget.se/vinnare/minns-det-som-igar/
https://guldagget.se/vinnare/smoooth/
https://guldagget.se/vinnare/vintersaga/
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som målet. 

 

2.3 Urval och avgränsningar  

Filmerna som valts till analysen är valda helt systematiskt utifrån de som vunnit guld i 

kategorin film de senaste tre åren (2018–2016) på Guldäggsgalan. Urvalet gick till på så 

vis att reklamfilmer var det aktuella för studien och helst relativt nära i tiden. Det 

resulterade i kategorin film hos Guldägget eftersom de andra kategorierna som berör film 

är äldre och inaktuella för studien. 2019 års vinnare hade inte presenterats vid studiens 

start samt att dessa kategorier nu gjorts om till korta och långa filmer därav var dessa inte 

aktuella för studien.  

3. Resultatdel 

I följande tre kapitel kommer tre analyser av olika filmer presenteras, först Cancerfonden, 

följt av Klarna och till sist Volvo. Som nämnts i metodkapitlet kommer analyserna vara 

uppbyggda på olika sätt där tre respektive en film bygger på tematik och den sista bygger 

på en narrativ berättelse. Det medför att analyserna är konstruerade efter tematik eller 

narrativitet eftersom analysen annars inte hade varit rättvis.  

 

4. Minns det som igår (Cancerfonden) 2018 

4.1 Inledning 

Denna analys kommer utgå ifrån den narrativa berättarstruktur som Cancerfondens film 

använder, den bygger även mycket av retoriken på känsloargumentet pathos. Därför 

kommer filmen att delas upp i fyra delar, eller dramatiska akter, i enlighet med Kristin 

Thompsons modell.79 De fyra akterna innefattar stegen setup (uppbyggnad), complicating 

action (komplikation), development (utveckling) samt climax (klimax).80 Oftast finns det 

även en kortare epilog i slutet, men den omfattar inte en egen akt. Det är under 

uppbyggnaden som handlingen, karaktärernas situation och tematiken introduceras, vilket 

sedan följs av en komplikation av handlingen för att ta berättelsen och förståelsen av 

tematiken i en ny riktning. Det i sin tur följs av en utveckling där huvudkaraktären möts av 

problem eller motgångar för att kunna nå sitt mål. Det blir en kamp för protagonisten som 

ofta skapar spänning, fördröjning och en insikt om ett nytt förhållningssätt. För tematiken 

                                                 
79 K. Thompson, Storytelling in the New Hollywood: Understanding classical narrative technique, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. 
80 Ibid, 1999, s.28. 
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betyder detta att nya insikter nås. Till sist kommer den fjärde delen, klimaxet, som i denna 

studie kommer benämnas som slutsats. Den innebär att huvudkaraktärens mål ser onåbart ut 

men denne ändå ger sig an det. Det är ofta en väldigt intensiv sekvens med mycket som 

händer men med ett tydligare rättfram utveckling. Som Thompson påpekar i sin bok ställer 

sig antagligen även tittaren frågan ”will the protagonists’ goals be achieved or not?”81 

Tematiskt nås en slutsats.  

 

4.2 Akt 1  

4.2.1 Denotation  

Den första akten är den som benämns som uppbyggnaden i Thompsons berättarstruktur. I 

Cancerfondens film utgörs uppbyggnaden av de första trettioåtta sekunderna under vilka 

tittaren upplever etableringen av miljön och för filmens karaktärer.82 Filmen inleds med ett 

par fyrverkerier på himmelen och sedan syns en man vid ett matbord med ett barn i knät. 

Mannen byter kärleksfulla blickar och leenden med en kvinna på andra sidan bordet. Det är 

andra barn och vuxna med på nyårsfesten. Texten i musikstycket följer ”minns det som igår 

min vän, minns det som igår.” En bit in i sekvensen dansar mannen på festen och ser ut att 

bli yr, varpå kvinnan visar sin oro i form av att fråga mannen något ohörbart men han viftar 

bort det och dansar vidare. Kvinnan ser ledsen ut när mannen backar ifrån henne i en bild ur 

mannens perspektiv. 

 

4.2.2 Gemenskap 

Den första akten etablerar familjen, hur den är uppbyggd med en mamma, en pappa och två 

barn som en kärnfamilj, genom vilken de utgör varandras yttersta gemenskap. I och med att 

det är en nyårsfest är de andra som syns i bild antagligen familj och vänner, i en vidare 

social krets av gemenskap. Under uppbyggnaden manifesteras familjens stabilitet genom att 

de till synes är lyckliga och föräldrarna ser mycket kära ut. Det gestaltas i blickar och 

pussar mellan pappan och mamman. Under festen indikerar flertalet pussar, kramar, skratt 

och dryckesskålning en god stämning med både en trygg och varm gemenskap med kärlek 

både inom familjen men även i den större sociala kretsen. Vid bilden av dansande personer 

i ett vardagsrum hörs musikslingans första ord ”minns det som igår, min vän.” Det som 

gestaltats i bild kompletteras här av orden i låten där de refererar till bilderna som ett 

                                                 
81 Ibid, 1999, s.29. 
82 Akt 1 pågår under 00.00- 00.38.  
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minne, vilket förstärker sceneriet av en tät gemenskap med vännerna som de gärna minns. 

Samtidigt antyds att gemenskap inte bara är fysisk, utan även mental. När mannen, pappan i 

familjen som tittaren får följa genom filmen, dansar inlevelsefullt tar han sig plötsligt för 

huvudet och stannar upp en stund varpå mamman frågar honom något ohörbart. Mannen 

svarar något tittaren inte kan höra med ett leende och han blir dragen baklänges av en annan 

man tillbaka ut på dansgolvet. Nästa bild visar kvinnan ur mannens perspektiv medan han 

backar bort från kvinnan. Samtidigt hörs texten ”tveklöshetens dag, allt du vet förändras i 

ett enda andetag.” Texten samspelar med bilden och skapar tillsammans ett intryck av att 

mannen glider iväg från kvinnan, inte bara ifrån henne fysiskt på dansgolvet utan även den 

från den mentala gemenskap de uppvisat tidigare. Att mannen blir dragen tillbaka ut på 

dansgolvet fungerar som en liknelse för vad den sjukdom som kommer presenteras i akt två 

och tre gör med parets gemenskap där deras stabila och trygga vardag förändras. ”Allt du 

vet…” hänvisar således till den trygga och kärleksfulla situation som visats i akt ett, och 

bilden på där mannen backar från kvinnan visualiserar orden ”…förändras i ett enda 

andetag”. Orden ”allt du vet förändras i ett enda andetag” och dess förhållande till bilderna 

visar hur lätt det är att försvinna, tappa fästet från vardagen, glida ifrån varandra eller mista 

en älskad person.  

 

Att reklamfilmsskaparna valt att pappan ska bli dragen tillbaka ut på dansgolvet är en väl 

vald aspekt eftersom den gestaltar hela filmens handling. Kvinnan har ett melankoliskt 

ansiktsuttryck som även det gestaltar en sammanfattning av hennes sinnestillstånd under 

hela filmen. Mannen blir dragen ut på dansgolvet, dock inte mot sin vilja eftersom han visat 

att han vill dansa vidare, och det fungerar som en metafor för att glida isär från sin fru. 

Mannen blir senare i filmen tagen från sin fru mot sin vilja, vilket senare visas vara en 

ovälkommen sjukdom som särar på paret. Kvinnan blir då kvar helt förkrossad och utan 

någon makt att kunna förändra situationen. Själva musiken i Cancerfondens reklamfilm är 

lugn och melankolisk vilket förstärker känslan i det känslofyllda pathosargumentet. 

Pathosargumentet här är den kärleksfulla men sköra gemenskap paret och familjen uppvisar 

som sedan blir intensivt gripande där mannen uppvisat ett tecken på att han glider isär från 

frun. Det gör att filmen upplevs stark och sorgsen även om det visuella visar en fin och 

trygg tillvaro med en varm gemenskap. Färgsättningen är i de glada varma färgtonerna av 

gult och orange, vilket fungerar som en förstärkande aspekt av den värmande gemenskapen 

och kärleken som gestaltas i bild. Texten och musiken blir en kontrast till bilderna och 
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deras färgsättning eftersom de fungerar som varandras motpoler, lyckliga bilder med en 

sorgfylld låt. Budskapet i den här akten är att människan bör vara rädd om det hon har 

eftersom det kan gå förlorat i ett enda andetag. Barnfamiljen verkar ha ett socialt liv med 

mycket kärlek där gemenskapen är det centrala. Akt ett visar familjens trygghet men 

avslutas sedan med ett tecken på obalans mellan mamman och pappan. Han ger en första 

ledtråd om hur hans hälsotillstånd är och att han kan vara på väg bort från kvinnan. Det här 

är den klassiska inledningen av en typisk berättarstruktur, som sedan kommer att 

kompliceras vilket är det som mannens yrhet planterade redan i akt ett. 

 

4.3 Akt 2  

4.3.1 Denotation 

Den andra akten i berättarstrukturen är komplikationen och är den som Cancerfondens film 

Minns det som igår gestaltar genom att etablera mannens sjukdom. Akt två inleds där första 

akten slutar och pågår sedan i en minut och sex sekunder.83 Sekvensen inleds med några 

svarta bildrutor och när ljuset träder fram i bild är kameravinkeln ur mannens perspektiv då 

kvinnan tittar på honom. Bilden byts till en annan bild då kvinnan tittar på honom och hon 

tittar tillbaka, båda ur mannen respektive kvinnans synvinkel. Samtidigt hörs texten ”minns 

det som igår min vän. Minns det som igår.” Det följs av en sekvens av bilder på mannen 

som ligger i en säng med sina barn och kvinnan. ”Tiden är en flyktig vän, men drömmen 

den består”. Det blir skymning och mannen vaknar till i sin säng och går mot fönstret där 

han tittar ut på kvinnan som står i trädgården och pratar ledsamt i telefon. ”Natten lider mot 

sitt slut…”. Det visas en frukost i barnfamiljens hem där mjölk välts ut på bordet. ”När 

dagen åter gryr”. Nästa bild är tre närbilder på mannen som har en djup tänkarrynka mellan 

ögonbrynen som sedan klipps direkt till en sekvens från köket igen. ”När solen färgar 

himmelen röd”. Denna gången hörs ljudet av en rakapparat och mannen sitter på en stol 

medan kvinnan rakar av honom håret. ”När tvivlets skuggor flyr”. Barnen sitter vid 

köksbordet och tittar på, håret faller ner mot golvet och det yngsta barnet har lagt huvudet 

på bordet och betraktar pappan med en djup blick. Det klipps till en bild på mannens huvud 

och hans hand som stryker över den nu hårlösa hjässan. ”Minns det som igår min vän, 

minns det som igår”. Han syns gråta medan en annan äldre man sitter bredvid honom och 

lägger en hand på hans rygg. I nästa scen visas barnen leka och skratta i skogen och 

                                                 
83 Akt 2 pågår under 00.38- 01.44. 
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sekvensen slutar med en bild på när pappan åskådliggör en salamander i händerna för 

barnen. ”Tiden är en flyktig vän men den läker våra sår”.  

 

4.3.2 Gemenskap  

I akt två illustrerar filmen gemenskap precis som i första akten, men nu på ett sätt som är 

mer känslofyllt och laddat med pathos. Det är tydligt att mannan genomgår något tungt då 

han först ses mysa med familjen och några sekunder senare får sitt hår avrakat. När mannen 

myser i sängen med familjen hörs textraden ”tiden är en flyktig vän, men drömmen den 

består”. Där pekar orden på att drömmen är att få vara kvar just där med sin familj i det 

lyckliga varma scenariot dom är fylld med mental och fysisk gemenskap. Det indikerar att 

ta vara på den tid som finns kvar som återkommer genom hela akt två. 

 

Under akt två presenteras det ledtrådar för tittaren att det är cancer som mannen drabbats av 

då han får håret bortrakat. Han har ett tryckförband på bröstet och ser tungsint ut. Det 

upplevs en gemenskap där de stöttar varandra i vått och torrt där hela familjen är samlade i 

köket för att dela bortrakning av håret. Rakningen blir en symbol för det livsavgörande 

beskedet och en slags acceptans kring sjukdomen etableras. Färgsättningen i bilderna där 

mannen får håret bortrakat är kall och fungerar som en visualisering av familjen, och 

kanske framförallt mannens, sinnesstämning. Den melankoliska och vemodiga blicken 

mannen har är likaså det som färgsättningen i bilderna förmedlar. Den kalla färgen antyder 

upplevelsen av en rubbad tryggheten som mannen känner inför situationen.  

 

Bilderna efter dessa visar mannen gråtandes medan han stryker sig över sin hårlösa hjässa. 

Han sitter på en säng med en annan man som skulle kunna vara hans pappa. Farfar lägger 

en stöttande hand på mannens rygg och tittar på honom med en kärleksfull men sorgsen 

blick. Dessa bilder är varma i färgsättningen och visualiserar stöd, värm, kärlek och 

trygghet mannen får av sin pappa. Även om bilderna visar en sorgsen stund mellan far och 

son visar det ändå på en stor värme mellan dem och det är den som gestaltas i 

färgsättningen. Texten som finns till dessa bilder är ”…minns det som igår. Tiden är en…” 

vilket även trycker på den tiden mannen har kvar och att han minns tillbaka till stunden 

innan sjukdomen blottade sig i hans liv. Texten fortsätter sedan med ”…flyktig vän, men 

den läker våra sår” samtidigt som bilder på mannens lekande barn syns där de springer i 

skogen och skrattar. Det texten syftar på här är att om mannen spenderar tid med sina barn 
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läks hans brustna hjärta. Tiden är en kortvarig vara som mannen bör ta till vara på medan 

han kan genom att spendera tid med sina barn och ge dem minnen. Texten syftar även på att 

om mannen spenderar tid med sina barn kan såren läkas lite genom att han kommer ifrån 

sjukdomen ett tag. Det är gemenskapen och umgänget som filmen menar är en nyckel till 

att må lite bättre i stunden, vilket visas i texten och dess förhållande till bilderna. 

Färgsättningen i bilderna där barnen leker gör att de ser ut att vara tagna en solig höstdag 

men bilden i sig är aningen blek och med en lite kallare ton. Den färgen kompletterar den 

värme barnen utstrålar men som sedda från mannens ögon där livet börjat blekna på grund 

av sjukdomen. 

 

4.3.3 Instabilitet 

Den första bilden i akt två visar på en komplikation av familjens trygghet. Mannen har 

högst troligen svimmat eftersom kameran ska visa situationen ur hans perspektiv då han 

vaknar upp och ser sin fru. Det är suddiga bilder som blir klarare och till sist syns kvinnan 

titta på honom. Det hela förstärks av slowmotion och en kallare färgsättning än i akt ett. 

Den blåa kalla färgsättningen indikerar att något har förändrats till det sämre, att något inte 

längre är lika bra och varmt som innan. Det i sin tur tyder på en instabilitet. Tittaren är än 

ovetande om vad det rör sig om, bortsett från att mannen varit yr en gång och svimmat en 

gång samt avsändarnamnet Cancerfonden. I nästa sekvens ligger mannen i en säng med 

familjen där de skrattar och myser. I låten hörs samtidigt texten ”tiden är en flyktig vän, 

men drömmen den består.” vilket ger upplevelsen av att texten blir kompletterande till 

bilderna, eftersom reklamfilmsskaparna syftar på att tiden är en tillfällig kort produkt i livet 

och att den snabbt kan ta slut, som nämnts i avsnittet om gemenskap. Filmens första 

instabilitet är det här tillfället eftersom den blåa färgen indikerar en förändring sedan första 

akten, samt att texten menar på att mannen inte har all tid i världen med sina barn. Det är 

troligen skymning och mannen tänder en lampa inne i det mörka sovrummet. Lampan lyser 

i ett varmt gult ljus vilket kan tolkas som det hopp han fortfarande har kvar. Där han ligger 

i ett mörkt rum och sedan bestämmer sig för att återigen väcka hoppet till liv.  

 

Det är även i akt två som kvinnan framför sin oro för mannen till en annan människa. Det är 

samma skymning som när mannen tände sin nattlampa och kvinnan står i trädgården och 

pratar i telefon och säger något som inte går att urskilja. Hon ser ledsen ut och låter ledsen 

på rösten. Samtidigt hörs textraden ”natten lider mot sitt slut” då kvinnan visar ledsamhet 
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kring mannens sjukdom för personen på telefon. Det upplevs som en tveksam på mannens 

hälsotillstånd och därmed blir natten en metafor till mannen. Således upplevs det som att 

kvinnan är osäker på mannens överlevnad, vilket även visualiseras i färgsättningen då den 

är mycket mörk och kall. Det är sammansättningen av bild, färg och text som tillsammans 

skapar dessa intryck. Det indikerar även att kvinnan vet att något är instabilt, då upplever 

hon tvivel för första gången och söker tröst hos någon annan. Det visar på en svacka i den 

trygghet de har i familjen då kvinnan inte vill visa sig svag inför mannen. Hon har lämnat 

huset för att prata ostört på telefon men mannen ser henne från sovrumsfönstret. I 

nästkommande bild visas en frukost hos familjen och textraden ”när dagen åter gryr” hörs. 

Det visar på att saker är tillbaka där de var innan, och återigen visar sig kvinnan stark inför 

sin familj vilket på ett sätt fungerar som en handling för att stabilisera närvaron. 

 

4.4 Akt 3  

4.4.1 Denotation 

Den tredje akten i Thompsons berättarstruktur är utvecklingen. I filmen Minns det som igår 

visas i det här avsnittet hur mannen blir sjukare då sjukdomen intensifieras. Akten börjar 

där föregående akt slutar och pågår i en minut och sexton sekunder.84 Akten inleds med en 

bild på ett glas med vatten på ett bord och klipps till en bild på mannen liggandes i en säng. 

En snabb inklippsbild av en rörlig röntgenbild syns. Kvinnan öppnar dörren till huset och 

går in. Hon ropar på sin dotter och tittar ner på det stökiga hallgolvet. Det visas en 

inklippsbild på mannen som ligger på en säng, och sedan klipps det tillbaka till kvinnan i 

hallen som frustrerat plockar upp posten från hallgolvet. Det syns en bild på paret som 

håller om varandra i en säng och sedan visas den rörliga röntgenbilden igen. Det byts bild 

till mannen som hänger över en toalett och kräks medan kvinnan står bredvid och håller en 

hand på mannens rygg. Nästa bild visar paret ligga nära varandra och mannen kysser 

kvinnan på pannan. Kvinnan syns sedan i nästa bild sitta gråtandes på hallgolvet. Sedan 

följs det av en sekvens där det minsta barnet förflyttar sig runt om i huset och letar efter 

något bakom fåtöljen och under soffan för att sedan gå upp för trappan. ”Som att vakna ur 

en dröm när nyårsklockan slår.” Det äldre barnet kommer också uppför trappan och letar 

precis som det yngre barnet på toaletten innan hon vänder och går in i ett annat rum. ”Ja, 

jag vill dela allt med dig, mina allra bästa år.” Där stannar hon upp bredvid sin syster och 

tittar på pappan som ligger på golvet. Det äldsta barnet ropar på mamma och springer iväg. 

                                                 
84 Akt 3 pågår under 01.44- 03.00. 
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Kvinnan kommer inspringande i rummet och böjer sig ner över mannen och klappar honom 

på kinden. Suddiga bilder i slowmotion som visar hur mannen ser på kvinnan syns. Det 

klipps till en minnesbild av kvinnans blick och leende mot mannen och det svartnar.  

 

4.4.2 Instabilitet 

Den tredje akten påvisar en stor utveckling och försvårande av handlingen och således även 

mannens sjukdom. Det byggs upp en spänning som får tittaren att bli bekymrad över 

mannens hälsotillstånd vilket tyder på en stark pathosaspekt i akt tre. Den resan som hela 

filmen gestaltar innehåller uppgångar och nedgångar vilket skapar olika sekvenser av 

stabilitet och instabilitet. Den här sekvensen innehåller instabilitet på det sätt att mannen 

framstår som mycket sjuk och gemenskapen i hemmet rubbas.  

 

Akt tre inleder med en bild på ett vattenglas, en bild på mannen liggandes samt en rörlig 

röntgenbild. Färgsättningen är väldigt kall och har mycket låg färgmättnad vilket ökar den 

bedrövande känslan som bilderna förmedlar. Även musiken förstärker känslan eftersom det 

nu enbart är pianots ljusaste toner som hörs vilket ger en svag skör känsla. Musiken och hur 

den samspelar med bild och färg förstärker pathosaspekten genom att uttrycka ett väldigt 

känsloladdat budskap. Bilderna påvisar att mannens sjukdom blivit värre då han är 

sängliggande och en rörlig röntgenbild syns. Dessa bilder klipps ihop med bilder av 

kvinnan som kommer hem med matkassar i händerna och möts av ett ostädat hus. Kvinnan 

tar upp posten när hon stiger innanför dörren och ropar på sin dotter utan svar. Hon tar 

några steg in i hallen och frustrationen sköljer över henne och hon är nära till tårar. Det 

klipps till bilder på deras relation som visar ömhet. Återigen visas den rörliga röntgenbilden 

och en bild på mannen som kräks i en toalett. Kvinnan lägger sin hand på mannens rygg 

vilket tyder på medkänsla, stöttning och kärlek. Dessa bilder omges av två mycket varma 

bilder på paret som kramas i en säng. På sista bilden kysser mannen kvinnan på pannan. 

Sedan visas fortsättningen på när kvinnan befinner sig i hallen där hon sjunker ihop på 

golvet i frustrerande tårar. Klippningen mellan dessa bilder visar på hur stöttande och 

kärleksfull hon är mot mannen och han visar det tillbaka, men det visar även på hur rädd 

hon är för att förlora honom. Den instabilitet hennes liv har under akt tre är ett smakprov på 

ett liv utan mannen där det är stökigt hemma och utan en kärleksfull gemenskap att komma 

hem till.  
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Bilderna i den sekvensen visar även på kärleken genom att de visualiserar den i det varma 

ljuset på bilderna på paret som kramas. Scenen i hallen visar på att kvinnan blir frustrerad 

av den svacka som hennes liv fått. Bilderna från hallen är mycket kalla och färgmättnaden 

är låg vilket visar på den situation som kvinnan befinner sig i, hennes man är mycket sjuk 

och hemmet fallerar. Spelet mellan de kalla och varma bilderna visar på instabiliteten hos 

paret och i gemenskapen. Då mannen är mycket sjuk har den varma gemenskap som syntes 

i akt ett fallit bort. Dessutom har bilderna börjat visa barnens frånvaro och instabiliteten blir 

som mest påtaglig mellan föräldrarna. Barnens frånvaro tyder även den på att hela familjen 

inte längre har densamma gemenskap som syntes i akt ett. Familjens stabilitet rubbas vilket 

är en utveckling av handlingen då den skiljs från hur nära de var varandra i början. När 

kvinnan gråter i hallen påvisar hon en frustration över situationen. Även denna gång visar 

hon sin svaga sida utan att mannen ser den, medan när hon är med mannen som exempelvis 

på toaletten när han kräks visar hon sig stark och stöttande.  

 

Det finns ytterligare en tematisk utveckling i filmen där mannen blir ytterligare ännu sämre. 

Barnen leker kurragömma och hittar mannen liggandes på golvet. Samtidigt som kvinnan 

kommer in och försöker få kontakt med mannen har musiken tagit en ny vändning. 

Musiken har nu intensifierats för att skapa en starkare pathosaspekt, dessutom har det 

tillkommit ett slags trumljud som fungerar som en imitation av ett hjärtslag samt ett ljud 

som fungerar som en kyrkoklocka. Ljudeffekterna finns över de suddiga bilderna av hur 

kvinnan försöker få kontakt med mannen ur hans perspektiv som sedan bleknar till svart 

medan ljudeffekterna fortsätter tills akt fyra börjar. Samspelet mellan dessa upplevs på ett 

mycket emotionellt sätt eftersom trumman fungerar som hjärtslag, ringklockan som 

kyrkoklocka och den svartnande bilden ska visualisera mannens ögon som slocknat. Att 

ljudet av hjärtat ligger kvar lite längre upplevs som hoppet om att mannen ska klara sig 

medan kyrkoklockan och de svarta bildrutorna tyder på att han inte överlevt. Bilderna som 

är i slowmotion förlänger och förstärker det känslosamma genom att dra ut på det som 

berör publiken. Färgsättningen kompletterar det uttrycket med hjälp av en mycket kall och 

blek färg. Akt fyra slutar med det mycket kritiska läget där tittaren inte är säker på om 

mannen kommer klara sig eller inte. Sekvensen slutar således med en mycket stor 

instabilitet, eller nedgång, för familjen. Hela deras värld har raserat och de lever nu på en 

gnutta hopp som hjärtslaget gav.  
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4.5 Akt 4  

4.5.1 Denotation 

Den fjärde och sista akten är slutsatsen som är sluttampen på berättelsen och tittaren får 

reda på om protagonisten når sitt mål eller inte. I Cancerfondens film Minns det som igår 

börjar den här akten där föregående akt slutar och resterande bit av filmen. Det är en 

sekvens som pågår i en minut och sju sekunder.85 Akten börjar med bilder på en nyårsfest 

med parets yngsta barn som det första som syns, hon spelar sten-sax-påse med en vuxen. 

Det är mycket folk runt bordet och de skrattar. Kvinnan visas i bild, hon ser sammanbiten 

ut och tittar rakt fram med fast blick tills hon släpper den och flackar runt med blicken 

kring bordet. Det visas bilder på när gästerna tar på sig skorna och går ut i slasken. ”Tiden 

är en flyktig vän.” Några personer försöker tända rislyktor och barnen står och tittar upp på 

dem. Även den äldre mannen, farfar till barnen och pappa till den sjuka mannen, syns i bild. 

Kvinnan ler varmt mot rislyktan och bryter sedan blicken och tittar istället på sin man som 

nu står mittemot henne. ”Men vår kärlek den består.” Han ler tillbaka mot henne och 

familjen släpper iväg rislyktan som stiger mot skyn. ”Tiden är en flyktig vän, men 

drömmen den består.” Ett gäng rislyktor ansluter färden uppåt samtidigt text syns på bilden; 

”En av tre får cancer, men alla drabbas”, ”ge en julgåva som räddar liv. 

Cancerfonden.se/jul”. Sedan syns Cancerfondens logga.  

 

4.5.2 Gemenskap  

Sista akten inleds med en nyårsfest men som upplevs i en annan stämning än den som ägde 

rum i början av filmen. Kvinnan sitter med en sammanbiten blick och tittar ut i intet, hon 

bär ett halsband med symbolen för oändligheten, vilket kan indikera att mannen inte längre 

lever och hon vill visa sin lojalitet mot honom. Tonerna i musiken tar ny fart och är 

bestämda medan de för filmens handling framåt. Musiken låter lite sorgsen men rättfram, 

vilket upplevs som en nystart av det som hänt i akt tre. Bilderna visar återigen en 

gemenskap inom familjen mellan farfar, mamma och barnen men musiken noterar att något 

är förändrat eftersom musiken nu låter annorlunda. Den varma färgsättningen i bilderna, 

som är likadan som under nyårsfesten i akt ett, indikerar på en gemenskap som återbyggts 

till det kärleksfulla, även om mannen inte synts till. Kvinnan tittar leendes upp från 

rislyktan som familjen tänder och texten ”tiden är en flyktig vän” hörs samtidigt som 

                                                 
85 Akt 4 pågår under 03.00- 04.07. 
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mannen syns i bild. Han ler tillbaka mot kvinnan och texten ”men vår kärlek den består” 

hörs. Intrycket den varma färgsättningen tillsammans med de orden ger är en känsla av att 

kärleken och gemenskapen fortfarande finns mellan dem. Det går att uppfatta att mannen 

överlevt sin cancer då han visas i bild igen efter det intensiva slutet på akt 3. Att han 

överlevt visar även på att mamman och pappan kämpat sig igenom den tuffa resan och 

kommer starkare ut på slutet, vilket även musiken gestaltar då den upplevs som mer 

kraftfull och säker på sin sak. Under akt tre var musiken väldigt skör och naken och i akt 

fyra har musiken liksom mannen kommit starkare ur den svåra tiden, och det fungerar som 

en musikalisering av mannens resa. Filmen får således ett lyckligt slut där huvudkaraktären 

når sitt mål vilket är en del av den berättarstruktur som används i många Hollywoodfilmer.  

 

4.5.3 Stabilitet  

Akt tre slutade med en mycket instabil händelse där mannens liv upplevdes sväva i luften, 

medan i akt fyra stabiliseras familjens liv. Den varma färgen som bilderna besitter visar på 

att situationen är stabil eftersom värmen antyder gemenskap, trygghet och stabilitet i livet. 

Likt i akt ett använder sig filmen av den färgsättningen vilket gör att tittaren upplever att 

gemenskapen är tillbaka till den stabila känsla familjen visades i början. Den varma 

orangea färgen står för det kärleksfulla och trygga, vilket även Alexis Van Hurkman menar 

står för romantik och värme.86 Mannen och kvinnan visar en kärlek med blickar och med 

den varma färgsättningen förstärks intrycket av att deras kärlek är framgångsrik. 

Musiken som får ny kraft i akt fyra som också tyder på en stabil och rättfram känsla, den 

instabilitet musiken visat i tidigare akter ör nu förändrar och visar på en stabil och starkare 

känsla i musiken. Filmen får således ett stabilt slut där familjen till synes återfått sin 

gemenskap, om än starkare vilket syns då farfar är med, och trygghet. Färgsättningen 

indikerar att stämningen är tillbaka till samma känsla som vid förra nyår, men musiken 

visar på att familjen är starkare än i början.  

 

4.6 Sammanfattande reflektion 

Det är tydligt hur Minns det som igår byggts upp med en berättarstruktur enligt Thompsons 

modell. Den har en struktur som påvisar den narrativa spänningen där det trots allt slutar 

lyckligt. Tematiken används för att bygga upp den spänningen genom att visa upp- och 

                                                 
86 A. Van Hurkman, Color correction look book: Creative grading techniques for film and video, San 

Francisco, Peachpit Press, 2014, s.3. 
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nedgångar i familjens gemenskap. Tematiken har även den utvecklats likt Thompsons 

modell med de fyra akterna uppbyggnad, komplicering, utveckling och slutsats. Det är ett 

medvetet val av reklamfilmsskaparna där de vill skapa en berättelse som berör tittaren 

vilket gärna görs med den berättarstruktur som finns i långfilmer. Instabiliteten som 

gestaltas i filmen är även det som visualiserar kvinnan och mannens olika 

sinnesstämningar. Filmen har genomgående likaså använt sig av att gestalta upp- och 

nedgångar med hjälp av färgsättningen. Det är kalla färger vid nedgångar och varma färger 

vid uppgångar eller vid stabila tillfällen. Där har även musiken varit en berättande funktion 

där den har medikaliserat det som händer i respektive akt. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att uttrycksmedlen text, färg, bild och musik jobbar alla med berättarstrukturen både 

enskilt och gemensamt. Det gör att enskilda uttrycksmedel berättar samma berättelse men 

tillsammans förstärker den multimodala känsla som filmen förmedlar. Samverkan mellan 

dem skapar en väldigt gripande berättelse om en man och hans sjukdom som påverkar fler 

än bara honom. 

 

5. Smoooth (Klarna) 2017 

5.1 Inledning och denotation 

Klarnas Guldäggsvinst tilldelades deras kampanj med namnet Smoooth som innehåller tre 

korta filmer, som alla kommer ingå i följande analys. Alla tre filmerna använder en och 

samma musikslinga som låter som om den är inspirerad av äldre tv-spelsmusik som 

upprepas i en loop. Alla tre filmerna använder sig av begreppet ”smoooth” både i text och 

tal, samt försöker förmedla detsamma genom olika visualiseringar av ordet. Det görs bland 

annat genom att använda sig av en fisk som glider långt på golvet utan hinder, en skiva ost 

som tycks flyta genom luften och en hund som flyter genom en bassäng. Just begreppet 

”smooth” går att översätta från engelska till en rad olika svenska definitioner. Enligt 

Cambridge Dictionary kan det betyda att en yta är helt slät utan plötsliga upphöjningar eller 

nedsänkningar som avbryter slätheten.87 Det kan således vara en yta eller en flytande kräm, 

men det kan även innebära att en smak är smooth, det vill säga inte sur eller bitter utan 

balanserad, likt en ost. Det kan även innebära att det är något som händer utan avbrott eller 

plötsliga förändringar, som exempelvis när objekt rör sig i ett rum. Den tredje definitionen 

enligt Cambridge Dictionary är att något smidigt på ett oärligt sätt. När någon eller något 

                                                 
87 “Smooth”, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smooth, (Hämtad 

2019-05-06). 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smooth
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framstår som övertygande och attraktivt tack vare en tilltalande framtoning kan det kallas 

smooth. Andra betydelser kan vara att släta ut något med handen, underlätta så att något blir 

lättare att göra eller hantera, och till sist kan det betyda att en yta täcks med behaglig, 

flytande vätska. Det filmerna i synnerlighet vill poängtera är objektens och rörelsernas 

”smoothness” i olika varianter, vilket kommer diskuteras under analysen. Studien kommer 

därför att fokusera på följande definitioner av begreppet; när en yta är smidig utan hålor 

eller upphöjningar, när en rörelse är smidig utan oväntade avbrott samt smidigheten av en 

oärlig person. 

 

Den första filmen inleds med en bild på rosa väggar, en blå stol samt en dörröppning in till 

ett annat rum, där ett bord med blå duk skymtas. Nästa bild visar en närbild på en ost, två 

fat med oliver och en osthyvel som kommer in i bild. Osthyveln börjar hyvla osten och 

bildutsnittet byts från porträttvinkel till att visa scenen uppifrån. Den hyvlade ostskivan 

börjar sväva i luften samtidigt som det byts bild till en vinkel snett uppifrån och osten 

fortsätter att hyvlas av en människohand. Det klipps till en bild på ett fat med oliver som 

vrider sig efter ostens rörelse. Osthyveln fortsätter att hyvla osten tills texten ”smoooth” 

dyker upp samt en manlig röst säger ”that’s smoooth. Klarna, smoooth payments”. Denna 

film kommer benämnas som Ostfilmen i studien.  

 

Den andra filmen visar ett kalt rum med gröna väggar och en gulorange rutschkana. I ena 

hörnet syns en kruka med en bladväxt och på väggarna hänger det två tavlor och en klocka. 

Det klipps till en bild på en fisk som befinner sig högst upp på rutschkanan och matchar 

dess storlek. Fisken tittar på betraktaren och rör lite på sig. Det klipps sedan till en bild 

bakifrån på fisken samtidigt som denna börjar glida nedför den gula kanan. Det klipps till 

en bild på rutschkanan i halvbild medan fisken glider nedåt och när fisken nått slutet av 

kanan klipps det till närbild på fisken som tar ett mindre skutt från rutschkanans slut och ut 

på golvet. Fisken glider ut på golvet och fortsätter glida framåt i en roterande rörelse. Det 

klipps till helbild över rummet med rutschkanan och en röst säger ”that was smoooth. 

Klarna, smoooth payments” samtidigt som texten ”smoooth” syns i bild. Den här filmen 

kommer att benämnas som fiskfilmen i undersökningen.  

 

Den tredje, och sista filmen, visar en bassängs undervattensmiljö med blått vatten, en stege 

i bakgrunden samt en rad av svart kakel. Ett par sekunder in i filmen syns en hårig varelse 
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komma in i bild från höger. Den simmar bortåt i vänster riktning i bild. Varelsen roterar 

långsamt och först efter halva filmen syns ansiktet. Varelsens päls rör sig långsamt under 

vattnet medan den tar sig framåt. Sedan hörs en röst som säger ”that’s smoooth. Klarna, 

smoooth payments”. På Guldäggets hemsida där de vinnande bidragen presenteras den här 

kampanjen av Klarna tillsammans med en vinst av Guldägget i kategorin bild/ hantverk av 

Smoooth. Där finns även en bild på en hund med lång och ljus päls som liknar varelsen i 

filmen.88 Därför kommer varelsen i filmen att benämnas som hund, och filmen kommer 

hänvisas till som Hundfilmen.  

 

Så långt kan konstateras att filmerna för Klarna använder kontrasterande motsatser för att 

lyfta fram tematiken. Därav kommer följande analys utgå ifrån relationen mellan det 

behagliga, harmoniska och det hårda, kantiga, samt mellan det okonstlade och det 

artificiella.  

 

5.2 Objekt, material och ytor 

5.2.1 Inledning 

I Smoothfilmerna finns det som sagt ett par aspekter som genomsyrar alla tre filmer och en 

av dem är valet av objekt, material och ytor. Det är genomgående väl utvalda ytor och 

material som poängterar smoothness på olika sätt och som hjälper till att förstärka intrycket 

av släthet under filmernas gång, vilket förstärks genom klippning, text och färgsättning. 

Dessa ytor, material och objekt gestaltas dessutom i en genomgående färgskala av 

pastellfärg.  

 

5.2.2 Det behagligt mjuka och det hårda kantiga 

Kommande avsnitt kommer behandla hur mjukheten och det kantiga används i relation till 

varandra för att förstärka tematiken i filmerna. Dessa motsatser syns i filmernas användning 

av hårda och mjuka material, ytor och objekt. Harmoniska material eller ytor kan vara de 

mjuka, runda, härliga medan det kantiga är vassa och hårda. Genom att använda ett material 

som är harmoniskt eller kantigt påverkas den tematiska gestaltningen genom ytor, former 

och objekt, vilket kommer diskuteras nedan. 

 

                                                 
88 Guldägget, Smoooth, [hemsida], https://guldagget.se/vinnare/smoooth/, (Hämtad 2019-02-27). 

https://guldagget.se/vinnare/smoooth/
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Bild och klipp 

Hundfilmen har ett och samma bildutsnitt genom hela filmen. Denna kontinuitet gör att 

bristen av klippunkter ökar intrycket av harmoni och smidighet hos den simmande hunden. 

Vanligen brukar bassänger ha kaklade väggar och golv, men i hundfilmen är 

bassängväggen helt slät och fri från kakelskarvar. Längst upp syns en rad med svart kakel, 

men utöver dessa upplevs väggen helt slät och smidig. Ostfilmen och fiskfilmen använder 

sig av klippning på ett annat sätt och de börjar med att etablera en miljö med vida bilder. I 

fiskfilmen är första bilden en helbild på rutschkanan i rummet innan det klipps till en 

närbild på fisken högst upp på rutschkanan. Golvet i fiskfilmen upplevs som glatt och slätt i 

helbild eftersom det blänker och spåret av kakel är obefintligt. När fisken sedan börjar glida 

på golvet syns ett slags rutnät, likt ett klinkergolv. Dock upplevs inte golvet som osmidigt 

eftersom fisken glider obehindrat framåt. Klippningen i ostfilmen fungerar på samma sätt 

som i fiskfilmen, då första bilden etablerar en miljö innan det klipps till närbild på osten. 

Ostfilmen visar en ost med hålor och på det viset upplevs den inte som slät och harmonisk. 

Osten och ordet smooth är med andra ord motsatser till varandra. Även om ostens hålor gör 

osten oregelbunden upplevs ändå osten som slät tack vare rörelsen av osthyveln, vilket 

diskuteras mer under rörelseavsnittet. Osthyvelns vassa blad som skär genom osten är 

kantig men ytan på osthyveln upplevs som slät och len, vilket skapar en lekfullhet mellan 

det vassa och det mjuka. Genom att använda klippning på det sätt som diskuterats i detta 

avsnitt, skapas först ett helhetsintryck där tittaren upplever både kantigheten och harmoni i 

de olika objekten och ytorna för att sedan fokusera på fiskens förhållande till rutschkanan. 

Innehållet i dessa två bilder har således skapat ett intryck som visar materialitet i helbild 

och närbild. En yta som ser harmonisk ut i en vid bild uppfattas som kantig i närbild, 

exempelvis i ostfilmen där den blå duken syns i båda dessa bilder. I helbilden uppfattas den 

blå duken som ytterst mjuk och smidig medan i närbilden ser materialet räfflat ut, vilket 

skulle kunna vara ett mönster men upplevs som ojämnt.  

 

Typsnitt och röst 

Ingen av Klarnas filmer använder sig av mycket text varken i tal eller skrift. De är enhetliga 

och har alla texten ”smoooth” i slutet samtidigt som en röst säger ”that’s smooth. Klarna, 

smoooth payments”. Just ordet smooth har en del olika betydelser, som nämnts tidigare, och 

i det här sammanhanget spelar dessa roll. Texten påpekar olika betydelser av smooth i 

förhållande till bilden, dess rörelse kommer att behandlas i avsnittet som berör rörelser. I 
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det här fallet åsyftar smooth materialiteten i bild, exempelvis bassängen i hundfilmen. 

Texten smooth får med andra ord filmernas material och ytor att upplevas som släta och 

obehindrade av uppstickande föremål. Dessa åsyftningar av begreppet smooth stärker både 

harmoni och kantighet i bild. De hårda materialen som rutschkanan och osthyveln upplevs 

som kantiga, men ändå smidiga eftersom de underlättar en smidig rörelse. 

 

Färg 

De tre filmerna använder sig alla av lugna och mjuka pastellfärger som förstärker det 

harmoniska intrycket. De olika versionerna av kampanjen använder sig av 

komplementfärger i en pastellton i alla tre filmer, och genom att använda sig av en 

pastellversion av komplementfärgerna skapas ett lugn, men det blir även vassa kontraster 

mellan objekten som indikerar kantighet. Hundfilmen använder sig av en blå färg och en 

väldigt ljus gulbrun ton som drar paralleller till teal and orange som används i 

färgbearbetning inom filmproduktion. Hundens ljusa färg bidrar till ett harmoniskt intryck, 

jämfört med om hunden istället hade varit svart eller åt det röda hållet. Färgen på osten som 

är mycket ljusgul uppfattas även den som harmonisk och mjuk, till skillnad från om osten 

var rödorange istället. Den aningen urtvättade färgmättnaden på osten ger en större kontrast 

till det blåa bordet som är högpigmenterat. Det skapar en slags lekfullhet där inte längre 

objektet tittaren ska betrakta är det med högst färgmättnad. Klarna använder det här spelet i 

alla tre filmer för att chocka tittaren genom att göra tvärtom. Liksom i fiskfilmen där 

rutschkanan har högre färgmättnad och pigmentering än fisken själv. Det gör att tittaren 

minns den färgglada rutschkanan som fisken glider på.  

 

5.2.3 Det naturliga och det artificiella 

Filmerna går att dela upp i okonstlade objekt som härstammar från det naturliga89, och det 

artificiella som härstammar i det konstlade. Dessa begrepp kontrasterar varandra och bildar 

den helhet som filmen förmedlar. Det finns konstlade och okonstlade objekt, material och 

ytor i filmen som samverkar deras harmoniska och kantiga dimensioner. Det kan även 

tilläggas att proportionerna på objekten i filmerna är obalanserade. Med det menas att 

fisken är väldigt stor i förhållande till rutschkanan, osten upplevs som väldigt varaktig och 

hunden upplevs som stor i förhållande till resterande objekt i bild.  

                                                 
89 Texten kommer referera till begreppet ”naturlig” som ett organiskt objekt som finns i människans 

omgivning som kan ses med ögat. Ett objekt som finns naturligt i människans habitat och ej är artificiellt. 
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Bild och klipp 

Filmerna har i sina bildutsnitt blandat konstgjorda och okonstlade objekt och materia vilket, 

genom kontrastverkan, framhäver olika ytor och deras tematiska innebörd. I Ostfilmen 

gestaltar en någorlunda okonstlad och normal90 osthyvel och en klart onaturlig ost som 

flyger i luften vilket skapar en känsla av lekfullhet. Den svävande osten skapar även 

intrycket av en övernaturlig ost, vilket är den aspekt som bidrar till lekfullheten. Denna 

lekfullhet i sin tur förstärker intrycket av artificiella ytor och material, även om vissa 

element är naturliga. De naturliga materialen är osten, fisken, hunden och oliverna som 

skymtas i ostfilmen. Dock ger sättet de framställs på ett intryck av onaturlighet eftersom en 

normal ost inte svävar, en normal fisk glider inte på ett golv och en normal hund simmar 

inte med armarna utåt. Inte heller brukar normala ätbara oliver vrida på sig. Klippning 

mellan vida etableringsbilder och närbilder på fisken och osten i respektive film, skapar ett 

nära band till både miljön och materialen. Genom att ge tittaren en bakgrund till miljön 

upplevs situationen mer naturlig än om tittaren enbart fått se den svävande osten i närbild. 

Tittaren får ett sammanhang och det upplevs mer normaliserat att se den svävande osten på 

frukostbordet. Det upplevs så pass nära att materialen och ytorna nästintill går att ta på. 

Bilden på osten där ost svävar i luften framstår som artificiell eftersom, bortsett från att den 

svävar, även är helt slät och saknar de naturliga skönhetsbristerna en okonstlad ost har. Att 

osten inte har dessa skönhetsbrister gör att den inte ser speciellt god ut, den upplevs 

onaturlig och oätbar. Även hunden i hundfilmen framstår som övernaturlig eftersom dess 

päls upplevs som artificiell, likt en animerad päls. Pälsen är som ett mjukt flöde som rör sig 

under vattnet och saknar struktur av hårstrån på kroppen men finns i ansiktet. Håret i 

ansiktet, och kring, har lösa hårslingor som hänger samt små färgskillnader som får håret att 

upplevas mer okonstlat. Det okonstlade håret upplevs som strävare eftersom det är en mer 

definierad yta än det svävande håret längst ner på hunden. Storleken på de olika objekten 

gör att det uppfattas som mer onaturliga. Osten upplevs som mycket varaktig vilket inte en 

normal ost är, den normala osten har en begränsad bit ost medan den i filmen aldrig verkar 

ta slut. Fisken upplevs även den som mycket stor i förhållande till rutschkanan och hunden 

upplevs som mycket stor i förhållande till bakgrunden. Det visar på en lekfullhet i det 

visuella där osten aldrig tar slut och hunden är stor, och lekfullheten i sin tur får filmerna att 

                                                 
90 Texten kommer använda sig av definitionen av ”normal” i den bemärkelsen att det är ett objekt som är 

normaliserat för det mänskliga ögat och således inte sticker ut. 
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upplevas som onaturliga och konstlade.  

 

Typsnitt och röst 

Som nämnts tidigare har de tre filmerna inte mer text än ”smoooth” samt rösten som säger 

”that’s smoooth. Klarna, smoooth payments”. Bristen på andra texter och ord tyder på att 

reklamfilmsskaparna vill att betraktaren ska fokusera på bilden där de poängterar just 

smidigheten. Bristen av annan text gör även filmen mer distanserad och konstlad eftersom 

det finns ytterst lite kontakt med det naturliga och mänskliga. Den självklara mänskliga 

kontakt som finns i filmerna är den manliga rösten som uttalar orden ”that’s smoooth. 

Klarna, smoooth payments”. Mannens röst upplevs som naturlig eftersom det är en 

mänsklig kontakt till något tittaren kan relatera till. Även tonläget i rösten känns normalt 

och således okonstlad. Musiken som spelas i de tre filmerna upplevs som artificiell då 

förhållandet till bilden skapar ett lekfullt men övernaturligt intryck. Den 

datorspelsinspirerade musiken tillsammans med de onaturliga och abstrakta fenomenen i 

bild skapar ett lekfullt och övernaturligt intryck. Texten bidrar med det som tar ner filmerna 

till en lite mer naturlig nivå genom att ha en mänsklig röst.  

 

 

Färg 

Alla tre filmer använder sig av det pastellfärgade uttrycket som ger filmen ett mer mjukt 

intryck, men även förstärks det konstlade intrycket. I många av de vardagliga situationerna 

har inte människan kontakt med ett liv fyllt i pastell. Pastellfärg kan förknippas med en 

dröm, ett tillstånd eller plats som är ouppnåeligt, eller med andra ord en onaturlig miljö. 

Även osten är i pastellfärg där den ljusgula avlånga biten gestaltar den idealiska drömosten. 

Oliverna som vrider sig på ett fat i ostfilmen och fisken i fiskfilmen är de objekt som har 

någorlunda okonstlad färg vilket skapar en verklighetsförankring för tittaren, även om de 

inte beter sig som normala oliver. Fiskens skinn ser halt och glatt ut men saknar en 

fjällstruktur, vilket gör att fisken upplevs som onaturlig. De urtvättade färgerna som 

används på material, objekt och ytor drar paralleller till en konstlad drömvärld, liksom 

användningen av ordet smooth i det här sammanhanget. Smooth hänvisar till den släta ytan 

där färgerna hjälper till att skapa ett intryck av det släta. Pastellfärgerna som används i de 

tre filmerna upplevs som lugna, mjuka och släta, till skillnad ifrån om de hade använt sig av 

klara färger. Att Klarna väljer att associera sitt varumärke med något drömskt tyder på att 

de vill att målgruppen ska uppfatta Klarna som drömmen som blev verklighet. Eftersom 
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Klarna är drömidealet kan en bank inte bli bättre, vilket är det den drömlika färgen även 

förmedlar.  

 

5.3 Rörelser och processer 

De tre filmernas tyngdpunkt ligger på att gestalta hur smidig rörelsen är kopplat till 

varumärket. De använder sig av en fisk, en osthyvel och en hund för att visualisera 

rörelserna. Rörelserna i ostfilmen och hundfilmen är i slowmotion medan fiskfilmen blir 

slowmotion först när fisken hoppar av rutschkanan.  

 

5.3.1 Det behagligt mjuka och det hårda kantiga 

Klipp/ Bild 

I hundfilmen finns det enbart en lång bild utan några klippunkter, vilket förstärker känslan 

av hur smidigt det är när hunden simmar i vattnet. Hunden ser smidig och len ut, helt 

friktionsfritt simmar och roterar hunden under ytan. Bristen på klippunkter gör att 

hundfilmen upplevs som mjuk med en mycket harmonisk och smidig rörelse i bild till 

ljudet av en aningen hypnotiserande musikslinga. Den rör sig lika smidigt som det är att 

betala med Klarna. Det är bristen av klippunkter som gör att fokuset ligger på rörelsen av 

föremålet, vilket skapar ett mjukt intryck. På samma sätt används klippningen i ostfilmen 

och fiskfilmen, men skillnaden mellan dem och hundfilmen är att ostfilmen och fiskfilmen 

har flera olika bildutsnitt genom filmens gång. Däremot ligger samma bild kvar när fisken 

och osten sätts i process av det som ska gestalta smoothness, det vill säga när osten börjar 

hyvlas och fisken börjar glida på golvet. Det är de obefintliga klippunkterna under objektets 

rörelse som gör att filmen, och objekten, upplevs som harmonisk, mjuk och smidig. Att 

rörelserna även är i slowmotion förstärker känslan av mjuk smidighet, men det förstärker 

även den drömska känslan som färger och musik förmedlar. Det är rörelser i alla tre filmer 

som visar på en obehindrad handling som inte avbryts av några oförutsägbara hinder.  

 

Typsnitt och röst 

Själva texten syns i bild i alla tre filmer, och det hörs en mansröst som säger orden ”that’s 

smoooth. Klarna, smoooth payments” i slutet av filmerna. Mannens röst är låg och lugn 

med en mjuk rispig ton, där han drar ut på smooth för att skapa ett längre ljud som känns 

smidigt och harmoniskt. Mannens röst upplevs som en audiell version av typografin av 

ordet ”smooth”. Bokstäverna är aningen kantiga men är rundade precis för att kunna 
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upplevas som både runda och kantiga, liksom mannens röst som både upplevs som rispig 

och bestämd men samtidigt harmonisk och smidig. Texten smooth tillför även en känsla av 

harmoni för rörelserna som syns i bild. Bilderna gestaltar en rörelse som förknippas med 

smidighet, att något obehindrat kan ske utan oförutsägbara avbrott men denna rörelse talar 

även till harmonin. Rörelsens harmoni är som störst då osten får hyvlas, då hunden simmar 

genom vattnet och då fisken glider på golvet. Fiskfilmens början upplevs som mindre 

harmonisk än resten av filmen eftersom den delen är i mer realtid än slowmotion. Den 

första delen av fiskfilmen är även en förflyttning till det som ska visualisera filmens 

viktigaste smidighet av rörelsen. Således skiljer sig fiskfilmen en aning från de andre 

eftersom den har en slags transportsträcka innan den når filmens höjdpunkt. Fiskfilmen är 

även den som skiljer sig en aning från de andra när det gäller meningen som mannen säger i 

slutet. I ostfilmen och hundfilmen säger mannen ”that’s smoooth” medan i fiskfilmen säger 

han ”that was smoooth”, vilket tyder på att de vill poängtera vad det är som är smidigt. 

”That’s” är i det här sammanhanget en förkortning av ”that is” där den svenska betydelsen 

blir ”det är”.91 Klarna vill därmed trycka på att ostfilmen och hundfilmen är smidiga, 

medan fiskfilmen var smidig. Den skillnaden går även att höra i ljudläggningen vid noga 

lyssning, i slutet på fiskfilmen hörs ett plask som indikerar att fisken är klar med sin 

handling och återgått till sin hemmamiljö. Ostfilmen och hundfilmen är handlingar som 

fortfarande är igång vid filmernas slut.   

 

Färg  

Färgerna och rörelserna går hand i hand för alla tre filmer där de bildar en mjuk känsla 

tillsammans med alla färger som syns i var bild. Pastellfärgerna förknippas ofta med små 

bebisar, deras bebiskläder och leksaker, vilket ger ett intryck av att filmen är skör och len. 

Det i sin tur ger filmen ett mer harmoniskt intryck i dess förhållande till rörelsen. Den 

nästan ömtåliga färgsättningen tillsammans med rörelser i slowmotion samverkar och 

förmedlar en harmonisk känsla. Slowmotion fungerar i Klarnas färger som en förstärkande 

aspekt av harmonin och mjukheten. Färgen och budskapet samt dess förhållande till 

rörelsen förmedlar därmed samma uttryck och förstärker varandra. Den smidighet som 

Klarna förmedlar upplevs som skör och det gör det enkel att rubba. Det kan vara ett sätt att 

använda sig av smooth-betydelsen att lura betraktaren på ett oärligt sätt vilket i sin tur 

                                                 
91 “That’s”, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/that-s?q=that%27s, 

(Hämtad 2019-05-06). 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/that-s?q=that%27s
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skapar ett oharmoniskt intryck. Färgerna används genom att övertala tittaren med det 

känslomässiga retorikmedlet pathos, färgerna drar paralleller till bebisar, vilket gör tittaren 

mer mottaglig för budskapet. De använder pathos för att förmedla att banken är lika smooth 

som färgerna och rörelsen, men det upplevs som oärligt på grund av pastellfärgen då de 

talar till känslorna genom en bebisanknytning. Det blir snarare ett intryck av kantig 

färgsättning. 

 

5.3.2 Det naturliga och det artificiella 

Bild och klipp 

Sättet hunden simmar på, likt en människa med armarna flaxande på sidorna men i 

slowmotion, skapar intryck av att det är en onaturlig varelse. En hund simmar med tassarna 

nedåt, inte åt sidorna och därmed blir hundens rörelse konstgjord och övernaturlig. 

Eftersom det inte är något annat i bild i hundfilmen än just hunden som simmar, krockar 

intrycket. Det är en tillsynes okonstlad, normal bassäng med en stege att ta sig upp via och 

svart kakel längs med bassängkanten, men en hårig varelse simmar in i bild. Först visar 

varelsen inte ansiktet för betraktaren, men en bit in i filmen får vi se ansiktet som liknar en 

hund. Ungefär halva filmen går ut på att vänta tills varelsen vänder sig mot kameran för att 

visa sitt ansikte för åskådaren. Det är ett hundansikte på en väldigt hårig människokropp 

som tar sig fram under vattnet. Det skapar ett högst övernaturligt intryck där oavsett om det 

är en människa eller hund upplevs onormalt. Bristen på klippunkter under filmens gång gör 

att det går att studera varelsen länge och noggrant, då det också framkommer hur onaturlig 

varelsen är. Det är en förstärkande aspekt att inte ha flera klippunkter då rörelsen som 

hunden gör under vattnet förstärks av att det inte klipps mellan olika bilder. Horisontlinjen, 

det vill säga bassängens övre kant, förflyttar sig långsamt under filmens gång, vilket även 

det ger intryck av en mjukare och smidigare rörelse av hunden. Det upplevs som att även 

betraktaren befinner sig är under vattenytan bredvid hunden. Det ger i sin tur intrycket av 

att tittaren kan vara lika smidig som hunden genom att använda Klarnas banktjänster, vilket 

även ger betraktaren ett mer trovärdigt och naturligt intryck. Hade kameran istället varit 

helt still tappas den känslan, och hunden blir då mer distanserad och betraktaren upplever 

inte samma närhet till Klarnas tjänster. 

 

Typsnitt och röst 

Eftersom hela filmen baseras på ordet ”smoooth” går det även här att se ett samband mellan 
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ordets innebörd och rörelsen som försiggår i bild. Texten är det som förstärker det bilderna 

förmedlar genom att tillförse betraktaren med ett kort och koncist ord som gör att filmerna 

blir mer logiska, även om de snarare upplevs abstrakta. Skulle ordet ”smoooth” och 

berättarrösten försvinna blir intrycket av filmen ännu mer abstrakt och artificiellt. Klarna 

syftar här på en rörelse som är smidig utan några plötsliga hinder, vilket på pappret låter 

som ett påhittat drömskt onaturligt scenario. Klarna får dessa rörelser att låta helt naturliga 

och normala, en process som fungerar lika smidigt varje gång. Det är ett slags drömland de 

målar upp, medan i verkliga livet har nog var och varannan människa stött på oväntade 

hinder i sina vardagliga processer. Därför finns det en onaturlig känsla över benämningen 

av smidighet av objektens rörelser. Det artificiella drömlandet är något som även visas med 

hjälp av färgerna. 

 

Färg 

Färgerna i hundfilmen, fiskfilmen och ostfilmen kompletterar rörelsen i bild på ett sätt som 

framhävs som både naturligt och artificiellt. Det naturliga genom att det används färger som 

människan ser, exempelvis hade en svartvit version av filmerna skapat distans till det 

naturliga (även om svartvitt och sepia ansågs vara det naturliga innan färgfotot). Den 

artificiella känslan uppstår eftersom nästintill allt som syns i bild är i pastellfärg och drar 

konnotationerna till en drömvärld. Däremot skapar den mjuka dova tonen av olika färger ett 

ökat intryck av de mjuka och smidiga rörelserna som syns i bilderna. Pastellfärgen upplevs 

mer mjuk eftersom den är matt och ljus, vilket intensifierar den känslan av ”smooth”. 

Färgsättningen i samband med den dataspelsinspirerade, nästintill hypnotiserande musiken 

och de artificiella rörelserna skapar en ouppnåelig, onaturlig och drömsk värld. Färgen är 

även det som samspelar med definitionen av smooth som innebär att övertala andra med 

självsäkerhet och artighet men på ett oärligt sätt. Klarna använder en drömsk 

pastellfärgsskala för att mena på att Klarna är idealet, en dröm som finns i verkligheten. Där 

pastellfärgen fungerar som det artiga sättet at övertala betraktaren på. Det blir en försköning 

av verkligheten och ett sätt att försöka övertala betraktaren med en nypa humor i form av en 

glidande fisk och en hypnotiserande musikloop. Det blir därför ett oärligt argument till 

varför betraktaren bör välja Klarna.  
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5.4 Sammanfattande reflektion 

I de tre filmerna av Klarna finns en röd tråd gällande estetiseringen av temat smooth, vilket 

de gestaltar i bild, text och färg. Färgerna är mjuka vilket ger en harmonisk upplevelse av 

det visuella och en lekfullhet av valet av de olika färgerna. Lekfullheten finns även i spelet 

mellan den övernaturliga, det konstgjorda och det naturliga. En hund som simmar som en 

människa i en väldigt långsam men harmonisk rörelse, eller en fisk som åker rutschkana, 

glider på golvet och ner i vattnet igen. Det är högst onaturliga platser för hunden och fisken 

att befinna sig på liksom den onaturligt långa osten. Reklamfilmsskaparna påvisar ett aktivt 

val av de konstgjorda och det naturliga där det blir ett spel mellan de två som förstärker 

lekfullheten och det onaturliga. Klippningen mellan bilder, eller snarare bristen av 

klippning mellan bilder, förstärker intrycket av smidigheten som filmerna förmedlar. 

Begreppet ”smoooth”, som är det reklamfilmsskaparna vill förmedla, framkommer i bilden 

genom rörelser och material men även i de mjuka färgerna och självklart i texten. Dock har 

inte musiken lika starkt band till ordet ”smoooth” som resterande uttrycksmedel förmedlar. 

De olika uttrycksmedlen förmedlar samma budskap vilket gör att dessa kontextualiserar 

varandra och skapar ett multimodalt berättande. Det är ett stycke datorinspirerad, och föga 

hypnotiserande, musikstycke som ligger i en loop. Musiken bidrar med den lekfullhet som 

visas i bild genom bland annat proportioner, färger och kontraster.  

 

6. Vintersaga (Volvo Cars Sverige) 2016 

6.1 Inledning 

2016 gjorde Volvo Car Sverige en reklamfilm som kom att bli en mycket omtalad film. 

Filmen fick namnet Vintersaga och är en hyllning till Sverige från Volvo med hjälp av 

musik av Amanda Bergman och Oscar Linnros.92 Vintersaga trycktes även som annonser i 

samband med kampanjen och totalt har de vunnit åtta priser varav två Guldägg, ett guld och 

ett silver, ett guld vid 100-wattaren, ett guld vid Art Directors Club, ett guld i Svenska 

Designpriset, ett silver vid Eurobest, ett silver vid London International Awards (LIA) samt 

ett silver vid Cresta Awards.93 Filmen är fyra minuter och fjorton sekunder och gestaltar 

människor i förhållande till vintrig natur med hjälp av en svart bil. De teman som kommer 

                                                 
92 Volvo – Made by Sweden – Vintersaga, [online video], 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=3KquHpO2VWI, (Hämtad 2019-03-25). 
93 Forsman & Bodenfors, Winter’s Tale, [hemsida], https://forsman.co/work/volvo/vintersaga, (Hämtad 2019-

03-25). 

https://www.youtube.com/watch?v=3KquHpO2VWI
https://forsman.co/work/volvo/vintersaga
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tas upp i den här analysen är klimat och människa, detta utifrån perspektiven den stora 

naturen, interiört och resa. 

6.2 Den stora naturen 

Öppna och stora landskap är ett återkommande tema genom hela Vintersaga där de valt att 

porträttera Sverige med hjälp av denna. Det är stora öppna landskapsbilder som visar den 

tomma ståtliga naturen under den frostiga vintern. Landskapens färg är, precis som för 

nästan hela filmen, mycket tunn vilket beror på den låga färgmättnaden och den höga 

kontrasten. Det hjälper till att förstärka den tomhet som bilderna gestaltar. Det tema som är 

ett av de mest framhävande i filmen är naturen och dess förhållande till den lilla människan. 

Redan under romantiken var det ett mycket populärt tema vilket vi kan se i bland annat 

Caspar David Friedrichs konst. Han porträtterade ofta människor som blickade ut över 

havet vilket trycker på att den ensamma individen är en liten betydelselös varelse i 

förhållande till den stora mäktiga naturen. 

6.2.2 Klimat  

Vintersaga använder sig av Sveriges natur för att porträttera dess vemodiga skönhet. Det 

öppna landskapet gestaltas med hjälp av det kalla vintriga vädret, där fokuset ligger på att 

få tittaren att känna sig väl med det obehagliga. Det görs med hjälp av text som beskriver 

det vi ser i bild, klippning mellan det öppna landskapet och andra naturbilder som visas 

med en kall och urtvättad färgsättning. 

Klipp 

Det är klimatet som skapar intensitet och rörelse i bild. I många bilder är bildutsnittet stilla 

medan vädret skapar rörelse i bild, vilket fungerar som gestaltning av musikens förändring 

och tempo. En bild visar en lättare vind i ett vetefält och hår som fladdrar i vinden som 

sedan utvecklas till en mer intensiv visualisering av klimatet under filmens gång (01.17). 

Ett exempel på intensifiering av tempo i bild är på en man som står på ett berg och tittar 

upp mot himmelen samtidigt som det blixtrar (01.24). Bilden fungerar dels som en 

gestaltning av en musikalisk funktion för när klimax nås, och dels som själva klimatets 

kulmen. Det är väderförhållandena som skapar dramatiseringen av filmen genom att öka 

eller minska i intensitet i samband med olika tempoklippningar mellan dessa. På det här 

sättet används klippningen av bildernas klimatinnehåll genomgående för att skapa tempo i 

filmen, vilket gör att klippningen får klimatet att upplevas som ett stort, ensamt landskap 
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med mycket makt. Det i sin tur förstärker intrycket av den stora naturen och den lilla 

människan.  

Text 

Låttexten förstärker viktiga naturaspekter i bild som är av betydande roll för filmen. Texten 

i låten används som en indikativ berättarfunktion, en så kallad stinger för att vägleda 

tittaren till de viktiga detaljerna.94 Exempel på när texten pekar ut detaljer är vid 03.19 där 

en svepande bild över havet syns samtidigt som Bergman sjunger ”och från havet blåser en 

isande grå, kall vind”. I samma ögonblick som hon sjunger ”vind” byts det bild till en 

person i gul regnjacka på en klippa vid havet där vinden blåser kraftigt i jackan och den 

fladdrar. Texten ”En kusttanker som stampar genom drivisen i Kvarken” syns i bild med en 

kusttanker som sakta rör sig genom isblocken kring små öar (00.19). Sedan följs bilderna 

direkt av ”ett träningspass på Ullevi i dis” samtidigt som en kvinna går på en disig 

fotbollsplan. Genomgående för filmen behandlar texten det klimat som syns i bild då de 

gestaltar dis, dimma, snörök, drivis med mera. Det kan vara ett aktivt val att trycka på en 

förstärkt multimodal upplevelse där de dubblerar det reklamfilmsskaparna vill säga med 

flera uttrycksmedel, där Vintersagas bilder kompletterar texten genom att gestalta utvalda 

ord. Texten beskriver naturen med olika namn på städer och andra miljöer som exempelvis 

Malmö, Tjörnbron, gårdarna, gränsstation och fjärran. Vissa ord har skaparna valt att 

visualisera som Malmö där vi ser Turning Torso i bakgrunden. Texten pratar inte om de 

stora vida landskapen som bilderna berättar om, men texten beskriver mer i detalj hur 

miljön ser ut med hjälp av stadsnamn som är kända. Genom att texten pratar om klimat 

skapas en djupare berättelse där klimatet blir det berättande språket. 

Färg 

Naturens färg återger den känsla vintern förmedlar. Filmens färgsättning används för att 

gestalta landets vintriga färgfattighet vilket görs genom en låg färgmättnad och hög kontrast 

som dubblerar budskapet om den tomhet som bilderna förmedlar. Den hårda kontrasten kan 

syfta till den stränghet som vintern innehåller. Den mycket urtvättade bilden fungerar som 

en metafor om vad livet har att erbjuda under den dystra vintern. Färgsättningen ökar 

intrycket av att livet är färgfattigt och tråkigt under vintern. Den stora naturen porträtteras 

                                                 
94 J. Wingstedt, ”Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar”, i G. 

Ternhag, och J. Wingstedt, (ed.), På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, 

Göteborg, Bo Ejeby, 2012, s.165. 
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som det ovissa men maktfulla, och färgsättningens uppfattning dubbleras av det genom att 

använda sig av kalla färger. Kalla färger associeras ofta till det främmande.95 Den kalla 

färgsättningen känns otrivsam och underlig liksom vintern själv vilket gör att klimatet 

upplevs som ruskigt, kalt och obehagligt. Den kalla färgen upplevs som längre bort i en 

bild, medan en varm färg upplevs som närmre betraktaren. Färgsättningen i bilderna på 

naturen kan beskrivas som avbildande av den årstid som filmen utspelar sig i eftersom det 

är färgfattigt och grått. Vintersaga använder den grå färgsättningen som en metafor till 

individens sinnesstämning. 

6.2.3 Människa 

Filmen gestaltar människorna som den lilla individen i gentemot den stora naturen. Ofta 

visualiseras de stora öppna landskapen i en blandning med närbilder på personer, vilket 

skapar en närhet till de avbildade personerna. Det gestaltas genom en ensamhet i texten till 

bilder av öppna landskap, kala färger som gestaltar tomheten och klippning mellan 

människan och den stora naturen för att poängtera dess relation. 

 

 

Klipp 

Klippning mellan närbilder på personers ansikten ökar medkänslan av vemodet och skapar 

en närhet mellan betraktare och den avbildade. Bildutsnitten på människorna i Vintersaga 

är av tre typer; det finns närbilder där enbart ansiktet syns, halvbilder med och utan huvudet 

samt helbilder på människor som är vända bort från betraktare. Den sistnämnda gestaltar 

skillnaden mellan den stora mäktiga naturen och den lilla handfallne ensamma människan 

liksom konsten under romantiken avbildade människan. Under romantiken gestaltades ofta 

människorna med ryggen mot betraktaren, medan i Vintersaga har de valt att ha med både 

närbilder på personernas ansikten och helbilder där de är bortvända. Klippning mellan 

närbilder på ansikten och de distanserade helkroppsbilderna tyder på den ensamma 

människan vilket tolkas från bristen av andra individer i bild. Tomheten från annan 

civilisation och närheten till de få som syns i reklamfilmen fungerar som en metafor till 

livet i dess helhet- att människan enbart har sig själv att lita på. 

Text 

                                                 
95 Van Hurkman, 2014, s.3.  



 

44 

 

Texten berättar minimalt om personerna som syns i bild. Bilderna gestaltar utvalda ord och 

oftast fungerar texten metaforiskt eller symboliskt. På de ställen som människor syns i bild 

berättar inte texten något om personer eller människor överhuvudtaget. Texten “en gumma 

på en spark” sjungs medan en närbild på en flicka i en bil syns (00.36). Däremot visas 

människor där texten är öppen för tolkning, exempelvis “träningspass på Ullevi i dis” där 

det visas en kvinna promenera på en disig fotbollsplan. Just den bilden visualiserar den 

ensamma individen och anspelar på frånvaron av andra människor där personen i bild står 

ensam kvar. Det tyder även på att reklamfilmsskaparna snarare vill förmedla ensamhet och 

vemod än gemenskap. Eftersom texten inte nämner människor mer än ”en gumma på en 

spark” kan slutsatsen dras att skaparna medvetet inte velat visa människor mer än det som 

görs. Texten pratar om en rad olika klimattillstånd men inte speciellt människan eller 

dennes förhållande till naturen.  

Färg 

Den övergripande kalla färgen som refererar till den kyliga och föga inbjudande känslan 

filmen förmedlar. Färgsättningen är genomgående kall för filmen vilket gör att människan 

framstår som en mycket färglös och tråkig person. Det grundar sig i bristen på mänsklig 

värme i bilderna där personerna inte ler eller ger andra uttryck som uppfattas som 

inbjudande. Bilderna på människorna har generellt en lite varmare ton än bilderna på natur, 

men har ändå en väldigt blek färg. De har även valt att ha med mer färgrik klädsel på 

individernas, vilket trappas upp under filmens gång med en första bild på en flicka i en rosa 

mössa (00.34). Sedan dröjer det enda till 02.46 innan en mycket urtvättad bild på en gulröd 

flytväst syns. Vid 03.24 syns en bild på person i en knallgul regnjacka på en klippa, vid 

03.37 syns ett lilarött påslakan och filmen slutar sedan med en person i en senapsgul 

polotröja. Personerna har kläder i jordnyanser som exempelvis brunt, svart och beige vilket 

kan fungera som en slags spegelfunktion av det dunkla och dystra vädret. Det är en tydlig 

upptrappning av färg i klädval för de medverkande. Samtidigt som klädernas färgkod blir 

ljusare mot slutet blir även människornas sinnesstämning ljusare. Mer om den inre resan i 

avsnittet 6.4.3.  

6.3 Interiört 

Exteriöra landskap och olika väderförhållanden är det som gestaltas mest i Vintersaga, men 

även interiöra bilder finns. De interiöra bilderna är få och fungerar mestadels som 
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komplettering och kontrast till det exteriöra med hjälp av värme och trygghet bland annat 

genom färgval, klippning och ord i låttexten. 

6.3.2 Klimat 

Inomhusklimatet är baserat på några olika miljöer som sedan återkommer. Det är en 

sekvens från en stuga med en man och hans hund, bilder från insidan av en bil samt bilder 

från en säng. Det visas även bild på en arm i ett rum, en kvinna inlindad i en filt i ett rum, 

en man vid en eld och bilder på ett fönster inifrån. Det klimat som syns inifrån är olika 

sorters väderslag på fönsterna, det syns kondens, frost och mörker. Den interiöra miljön 

skiljer sig från den exteriöra eftersom fokuset ligger på att de nått fram till det målet. Det 

upplevs som att de exteriöra bilderna visar en längtan efter något och obalans, medan i de 

interiöra bilderna har de kommit fram. Där de har funnit tryggheten. 

 

Klipp 

I början av filmen syns ett par snabba bilder som blinkar förbi i bild som visar ett par som 

håller varandra i händerna i ett mycket starkt motljus (00.43). Dessa bilder drar paralleller 

till paret som syns springa uppför en trappa mellan två av dessa blinkande sekvenser 

(00.47). Det klipps även mellan en vid bild på ett snöigt landskap och en bil i samband med 

paret i trappan och de blinkande bilderna på ett par. Klippningen mellan dessa skapar ett 

intryck av att paret är på väg någonstans, där bilen gestaltar resan och de blinkande bilderna 

står för målet. Lite senare visas en sekvens av bilder på en man framför en brasa som tänder 

denna med tändstickor (02.59). Även dessa bilder gestaltar att det är slut på väntan eftersom 

han upplevs som varm och trygg. Det ger intryck av att mannen inte är ensam i rummet 

utan tänder brasan för sitt sällskap. Klippningen mellan olika bilder på mannen, 

tändstickorna och brasan liksom bilderna på paret i trappen och de blinkande bilderna 

förstärker det inomhusklimat som bilderna förmedlar. Interiöra miljöer upplevs som trygga 

och varma, målet är att komma fram till de sociala inomhusmiljöerna.  

 

Text 

Inget av det interiöra klimatet beskrivs i texten på samma sätt som utomhusklimatet gör, 

men bristen av det poängterar den längtan efter trygghet som texten uttrycker. Det är i 

inomhusklimatet som det ligger ett lugn och en trygghet, människorna tycks ha hittat rätt 

plats både fysiskt och psykiskt. Likt bilden tagen inifrån en bil med en dörr öppen med 

havet utanför, där trycks det på hur bilen är det trygga eftersom den kan ta människor till 
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inomhusmiljöer där det finns sociala tillställningar och säkerhet. Texten talar därför om det 

vemod som rullar in över land, men visar på att Volvo ärr en trygg plats och kan förflytta 

människan. Inomhusklimatet visar på en skillnad mellan ute och inne i bild genom att se till 

att inte utomhusklimatet tar sig in. Det visas fönster tagna inifrån där mörkret och frost syns 

på fönstret, men inne visas kondens på fönstret istället vilket indikerar ett varmare klimat. 

Texten förstärker det genom att tala om utomhusklimatet men inte nämna inomhus, vilket 

ger karaktärerna i filmen en egen frizon. 

 

Färg 

Färgen och ljuset är varmare inomhus än utomhus. De bilder som visar en interiör sida är 

varmare än de exteriöra bilderna, vilket visas genom varmare ljus som bland annat syns i 

bilden av en sittandes man i sitt kök med en hund (01.56- 02.00). Bilderna som utspelar sig 

på morgon och dag har mjukare skuggor än bilderna som utspelar sig på kvällen och natten. 

Det beror på att ljuset i bilderna från stugan där en man sitter med sin hund har en varm gul 

färg men rummet i övrigt är nedsläckt, vilket skapar hårdare skuggor och konturer. De 

varmare färgerna i inomhusklimatet skapar således en varm och trygg miljö som tyder på 

en kontrast mellan inomhus och utomhus. Utomhus är det kallt och vemodigt medan 

inomhus finns värmen och tryggheten. 

 

6.3.3 Människa  

De medverkande individerna gestaltas på ett annat sätt i de interiöra bilderna. De upplevs 

mer balanserade vilket visualiseras genom en text som är beskrivande, färgsättning som 

ökat värmen i bilderna samt klippning mellan olika interiöra bilder som skapar en känsla av 

värme. 

 

Klipp 

De använder klippningen på ett sätt som gör att bilderna på människorna i slutet av filmen 

framställs som ett avslut eller en avrundning där alla de medverkande visas igen. Dessa 

bilder är både interiöra och exteriöra där det är fyra från varje miljö. På andra ställen i 

filmen där interiöra bilder på människor syns är det en klippning mellan det kalla vädret 

utanför och tryggheten i en varm bil. Det kan betyda att oavsett vädret som råder utanför 

går det att lita på Volvo. Även de avbildade människorna indikerar på samma sak, de finner 

en trygghet och balans inne i bilen vilket visas genom klippning mellan bilder från tuff 
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utomhus miljö och den lugna interiöra miljön. Inomhusbilderna tyder även på att 

människan har funnit den trygghet som de exteriöra bilderna visar brist på. Bilderna från 

interiöra miljöer får människan att framstå som en den av ett större sällskap, där hon inte 

längre är ensam. Exempelvis mannen vid brasan upplevs inte längre ensam, utan han tänder 

brasan för ett sällskap som finns utanför bildens ramar. Det blir ett mer socialt intryck av de 

interiöra bilderna där det upplevs som om personerna nått sitt mål med resan, de har 

kommit fram till den sociala tillställningen. 

 

Text 

De interiöra bilderna saknar ett samband till texten på det sätt som de exteriöra 

landskapsbilderna. Flertalet gånger finns det ingen text till bilder på människor som har 

anknytning till bilder på natur, exempelvis bilden tagen inifrån en bil ut över havet (01.09). 

Ena bildörren är öppen och utanför syns havsvågor slå mot stranden. Texten lyder ”Det är 

då det stora vemodet rullar in” varav enbart det sista ordet ligger på nämnd bild. Det är 

tydligt att bildvalet till texten enbart är valt för att få med vågorna utanför där det primära 

syftet inte är att få en bild på bilens siluett inifrån. Däremot gestaltas textraden 

”lapplandspilen råmar som ett vilddjur genom natten” med hjälp av interiöra bilder på en 

man och hans hund (01.56). Där fungerar bilden på hunden som en metafor till ett vilddjur. 

De exteriöra bilderna som inkluderar människor visar deras förhållande till naturen medan 

de interiöra bilderna visar människans förhållande till det sociala. Det är inomhus som 

personerna upplevs ha nått sitt mål, målet av att komma fram till det sociala. Bilderna i 

slutet av filmen som visar en rad olika bilder på människorna som medverkar i filmen har 

ingen text till sig, dock hörs en del ”oh” som ersättning av sången. Dessa bilder gestaltar 

också det som de interiöra bilderna gör. Människorna upplevs ha hittat rätt, de är framme, 

de har nått sitt mål, men framförallt har de nått det sociala sällskapet. 

 

Färg 

Färgen på människorna i de bilder som är tagna inomhus är aningen varmare än de som är 

exteriöra. Det handlar även om mer färg på material som täcke och mössa. Den färgsättning 

som sticker ut mest ut hela filmen är interiöra bilder på en man i ett kök och bilderna är 

färgsatta med ett mycket gult ljus (01.56- 02.04). Den gula färgen flyttar sig på den 

interiöra miljön vilket gör att det gula ljuset upplevs som en bils strålkastare. Det gula ljuset 

skapar en kontrast till det kalla klimatet utanför. Det varma ljuset som finns i 
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inomhusbilderna drar paralleller till hur inomhusklimatet är varmare och kärleksfullare än 

de kalla utomhusbilderna.  

 

6.4 Resa 

Vintersaga är en reklamfilm från Volvo som marknadsför bilmärket med hjälp av Sveriges 

natur där själva resan är en central del. Det som syns är två olika slags resor – en fysisk och 

en inre resa hos karaktärerna i reklamfilmen. Den fysiska resan gestaltas genom ett fordon 

som rör sig från punkt A till B, medan den inre resan gestaltas genom de medverkandes 

uttryck av sinnesstämning. Hur individernas sinnesstämning är går inte att avgöra då de inte 

verbaliserar det, dock syns en förändring i uttrycket under filmens gång. 

6.4.2 Klimat 

Reklamfilmen uppvisar ett vintrigt landskap med en rad olika vädertillstånd som ändras och 

utvecklas i olika bilder under filmens gång. Dessa väder visas med hjälp av en beskrivande 

text, en färgsättning som kompletterar det visuella samt klippning mellan olika 

väderfenomen för att skapa en resa med tempo.  

 

 

 

Klipp 

De klipper mellan bilder på enbart natur och bilder med bilen som förflyttar sig på ett sätt 

som gestaltar den fysiska resan. Bilden som visar en bil som kör längs en kustväg klipps 

sedan till en bild på en kvinna vars hår fladdrar i vinden samtidigt som texten ”och från 

havet blåser en [..]” (01.12). Klippningen gestaltar på det här sättet den fysiska resan med 

en bil där bilen förflyttar sig, vilket uppfattas som att personerna i filmen vill förflytta sig 

från vemodet. Klippningen till kvinnan med det blåsiga håret tolkas som det 

okontrollerbara kaoset som dyker upp oväntat. Mixen mellan de stadiga bilderna på bilen 

som bestämt förflyttar sig och det okontrollerbara kaoset som orsakats av vinden skapar ett 

intryck av den inre resan där det blir en slags bestämd resa genom kaoset. Mot slutet av 

filmen har gestaltningen av kaoset, likt exemplet ovan, blivit mer stabila och personerna i 

bild verkar mer säkra i situationen och i sig själva. Det syns i två bilder där vi ser en kvinna 

titta upp mot en snöig himmel som följs av en bild på en bil som kör stadigt mot betraktaren 

på en skogsväg (03.29- 03.33). Kvinnan i bilden har lyft blicken mot himlen vilket tolkas 
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som att hon är redo att möta kaoset, eller stormvinden. Under filmens gång har personerna 

genomgått en resa som landar i att personerna är stabila i sig själva. 

 

Text 

Texten har blivit bildsatt med bilder som visar det som texten säger, men även med 

subtexten den inre resan. Där ”det är då det stora vemodet drar in” antyder att stormen är 

vemodet samtidigt som människans sinnestillstånd är vemodig, vilket syns då de gestaltar 

nämnd textrad med bilder över havet. Det finns även en antydan till vädrets resa i texten, 

där det exempelvis beskrivs med ”där snöstormen drar in” skildras det hur vädret kommer 

att göra en resa, medan bilden visar en person som befinner sig vid ett hav och drar upp en 

jacka över huvudet. Dessa bilder visar hur människan är beredd på den turbulenta resa 

vädret kommer utsätta människorna för, vilket även är en metafor för livets tuffhet. 

 

Färg 

Färgsättningen i Vintersaga gestaltar utvecklingen som resan genomgår där det startas med 

en obalanserad otrygg plats som visas med den bleka kalla färgsättningen. Färgsättningen 

behåller denna färgsättning genom filmens gång men landar i en tryckare, aningen mindre 

urtvättad färgton, vilket även det står för personernas resa där de landar i en lite bättre plats. 

I bilderna från skogen i slutet av filmen TID visas det två budskap- det är en starkare färg 

än i bilderna innan som påvisar att slutet på en resa är nära men även att lugnet är kommen.  

 

6.4.3 Människa  

I det här avsnittet kommer studien att beröra människans resa, både den inre och den yttre. 

Filmen visar på hur människan färdas fysiskt i en bil för att förflytta sig men det finns även 

in inre resa där personerna i slutet visar på en förändrad sinnesstämning. 

 

Klipp 

Klippningen av bilderna i Vintersaga visar på en skillnad i uttryck av människornas 

sinnestillstånd i de interiöra och de exteriöra bilderna som sedan kommer att visas vara en 

resa. De visar bilder på en fysisk resa där bilen färdas på olika vägar och miljöer vilket 

fungerar som en metafor för den resan personerna även gör mentalt. Som berörts innan 

visar de exteriöra bilderna en fysisk resa medan främst de interiöra människobilderna visar 

den inre mentala resan hos karaktärerna. I början av filmen upplevs personerna som 
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obalanserade, vemodiga och med längtan efter något. Under filmens gång samt i slutet i 

filmen får tittaren uppleva en förändring av sinnestillståndet. Det gestaltas i bilder på paret 

som håller händer samtidigt som det visas en bild på en bil som tar sig framåt, det fungerar 

som en metafor för att visa att målet för resan är gemenskapen av en (eller flera) andra 

personer. I slutet av filmen syns samma par ligga i en säng varpå kvinnan småler vilket 

tyder på en trygghet av det sociala. 

 

Text 

Filmens audiovisuella uttryck fokuserar på människor i ensamhet och frånvaron av 

medmänniskor, vilket även syns i texten och dess förhållande till musik. Det visas även en 

slags resa för personerna under filmens gång som når en stabilare sinnesbalans. Texten 

berättar om en resa som varit på många olika platser i Sverige där de fysiska platserna 

beskrivs med ord som ”ett träningspass på Ullevi i dis”. Just den meningen visar även på 

den individuella ensamma människan. Bilden i förhållande till texten visar på en frånvaro 

av andra människor och trycker således på ensamheten av att vara på egen hand. Texten 

kompletterar på det sätt personerna visualiseras i bilden. Texten är det som leder 

människornas inre resa som tittaren sedan kan uppfatta ur bilderna. 

 

Färg 

Färgen är en central del för personernas gestaltning av resan. Färgsättningen genom filmen 

fungerar även som metafor till de avbildade personernas sinnesstämning där de uppfattas 

som lika vemodiga som färgsättningen. I början och i de exteriöra bilderna är 

färgsättningen kall och drar paralleller till den sinnesstämning människorna går igenom. I 

slutet av filmen i de interiöra bilderna är färgsättningen lite varmare vilket tyder på den 

sinnesstämning personerna nu funnit, eftersom de är mer stabila och mindre vemodiga visas 

det även i färgsättningen. Även färgsättningen av människornas kläder blir mer färgrika 

under filmens gång, vilket nämndes under avsnitt 6.2.3. Det är karaktärernas utveckling av 

klädfärg som även visualiseras i personernas uttryck av sinnesstämning. Det blir en slags 

spegeleffekt där kläderna blir färggrannare och även karaktärernas uttryck. Mot slutet i 

filmen upplevs de medverkande få en mer balanserad och trygg tillvaro. Det upplevs som 

en längtan efter något, möjligtvis våren. Sättet det här gestaltas på är tydligast genom 

klippningen mellan under en sekvens mellan olika bilder på personerna som gestaltas under 

filmen (03.35- 03.49). Bilderna är närbilder på ansikten där individerna har en stabil blick 
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emot något. De tittar aldrig in i kameran utan de blickar bortåt alternativt på något som syns 

i bild. Den absolut sista bilden i den här sekvensen, även sista bilden innan slogan och 

logga syns, är på en kvinna som sitter i en bil med huvudet lutandes mot dörren och hon 

småler. Bilden osar ett lugn, välbehag och balans över att vara där hon är, det vill säga inne 

i den trygga bilen. 

 

6.5 Sammanfattande reflektion 

I det här kapitlet har Volvos reklamfilm Vintersaga analyserats. De mest framträdande som 

kunde ses är att uttrycksmedlen samverkar för att få fram ett budskap. Filmen jobbar med 

liknelser där vemodet som drar in är det kalla vädret som blåser in över land. Det är ett sätt 

att förmedla Sveriges vackra natur med hjälp av årstiden de flesta tycker minst om, istället 

upplevs det vintriga klimatet som vackert och värmande eftersom personerna i bild hittar 

hem. Den resa personerna är med om, som först börjar som en fysisk resa med bilen, men 

uppfattas som en djupare inre resa vid noga anblick. Den inre resan tar personerna från ett 

vemodigt utomhusklimat och in i värmen till den sociala miljön. Reklamfilmskaparna 

använder texten likt en berättarröst då texten ofta, men inte alltid, visar det som sägs. 

Färgsättningen fungerar kompletterande till budskapet om vemod och bilderna visar aldrig 

någon person titta rakt in i kameran, vilket skapar en distans mellan tittare och karaktär. De 

olika uttrycksmedlen kontextualiserar varandra och förmedlar ett multimodalt budskap. 

Vintersaga anspelar mycket på pathos där de vill få tittaren att känna det vemod de 

förmedlar genom bild, text, färg och klippning. Den gnutta hopp om en lyckligare framtid 

ges i de blixtrande bilderna på paret som håller i sig till sista bild i filmen där vi ser en 

leendes person i den trygga Volvon. 

 

7. Slutsatser 

I det här avsnittet kommer studiens slutsatser, avgränsningar och urval presenteras, 

diskuteras och reflekteras kring. 

 

7.2 Diskussion kring avgränsningen 

Innan studiens start gjordes en del avgränsningar och först togs ett beslut att det var 

Guldäggsvinnande filmer som studien skulle beröra, detta eftersom det är den främsta 

reklamfilmstävlingen i Sverige. Därefter valdes guldvinnande bidrag ur kategorin film 

eftersom denna innehöll reklamfilmer och var den kategori som senast var aktiv inom just 
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reklamfilm. De tre senaste filmerna som vunnit guld resulterade då i Cancerfonden, Klarna 

och Volvo. Eftersom studien enbart skulle beröra prisvinnande reklamfilm skulle andra 

aspekter kunna ha reflekterats kring. För att få en jämställd jämförelse av dessa filmer 

skulle exempelvis vinster av andra priser kunna skilja dem åt. Det finns både andra 

nationella samt internationella reklamfilmsgalor som skulle kunna innebära större 

skillnader mellan bidragen. En film som vunnit många andra priser skulle kunna ha andra 

kvaliteter än en film som vunnit färre. Därför skulle urvalet kunna ta hänsyn till exempelvis 

denna aspekt för en jämförelse av filmer med lika många priser vid samma galor. 

Cancerfondens film Minns det som igår har bland annat vunnit priser som 100-wattaren, 

Guldägget vid Roygalan.96 Volvos Vintersaga har vunnit priser vid sju olika 

reklamtävlingar vilka är Eurobest, Guldägget, Cresta Awards, 100-wattaren, LIA, Svenska 

Designpriset och Art Directors Club.97 Klarnas Smoooth har bland annat vunnit Guldägget, 

Film Craft och Art Directors Club.98-99 Det finns således en skillnad av olika priser som 

bidragen vunnit och kan vara en anledning till resultatet av analyserna. Det kan även vara 

en ingång till vidare forskning som diskuteras senare i texten. Längden på filmerna kan vara 

en aspekt som även kan ha påverkat resultatet. Längre filmer har exempelvis mer plats för 

utvecklade övertalningsargument, större möjlighet till narrativt berättande och andra delar 

som kanske inte får plats i kortare filmer. Det är även något som Guldägget själva ändrat på 

till 2019 års gala då de delat upp filmkategorin i korta respektive långa filmer.  

 

7.2.1 Förstudie 

Innan undersökningen påbörjades gjordes en förstudie där en övergripande analys av 

filmerna gjordes. Denna förstudie innefattade en undersökning av vilka uttrycksmedel, 

teman och estetiseringar som användes. Förstudien började med Vintersaga av Volvo som 

visade på en tematisk användning av natur, den ensamma människan och att förflytta sig 

med hjälp av en bil, vilket sedan utvecklades till att den inre resan kunde adderas till 

analysen. Det visade sig att den fysiska resan även fanns i form av en inre resa för 

                                                 
96 A. Rågsjö Thorell, ”Cancerfondens känslosamma kampanj vinner – igen”, Resume, 29 november 2018, 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/cancerfondens-kanslosamma-kampanj-vinner--igen/, 

(Hämtad 2019-05-13). 
97 Forsman & Bodenfors, Winter’s Tale, [hemsida], https://forsman.co/work/volvo/vintersaga, (Hämtad 2019-

03-25). 
98 Y. Winberg, ”Tre brons i Film Craft”, Resume, 25 juni 2016, 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/06/25/tre-brons-i-film-craft/, (Hämtad 2019-05-13). 
99 PR Newswire, ”Klarna ’Smoooth’ Ad Campaign Wins International ANDY Award from Ad Club of New 

York”, 25 september 2017, https://www.prnewswire.com/news-releases/klarna-smoooth-ad-campaign-wins-

international-andy-award-from-ad-club-of-new-york-300524733.html, (Hämtad 2019-05-13). 

https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/29/cancerfondens-kanslosamma-kampanj-vinner--igen/
https://forsman.co/work/volvo/vintersaga
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/06/25/tre-brons-i-film-craft/
https://www.prnewswire.com/news-releases/klarna-smoooth-ad-campaign-wins-international-andy-award-from-ad-club-of-new-york-300524733.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/klarna-smoooth-ad-campaign-wins-international-andy-award-from-ad-club-of-new-york-300524733.html
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karaktärernas sinnesstämning. Dessa teman visade sig främst användas texten, bilden och i 

färgen. Texten talade om den karga naturen liksom färgen återspeglade denne, men även 

det vemod som personerna i bild uppvisade. Bildernas innehåll såsom öppna landskap och 

den lilla människan som blickade ut över tomma hav eller den övergripande inre resan som 

personerna uppvisar syntes inte bara i bildinnehåll och klippning utan även i färgsättningen. 

Låttexten visade sig ha en viss betydande roll för det som syntes i bild. Förstudien av 

Vintersaga visade på hur tematik användes och uttrycksmedlen förstärker dessa. 

Cancerfondens Minns det som igår visade på en annan typ av tematik jämfört med 

Vintersaga, i vilken de visar på en mer narrativ berättelse. Denna narrativa berättelse 

byggdes utifrån tematiken i gemenskap, stabilitet och instabilitet. Cancerfonden visade sig 

vara uppbyggd utifrån en berättarstruktur där det som förmedlas till tittaren gör det med 

hjälp av en känslomässig historia om en familj och deras resa med en cancersjuk pappa. Det 

narrativa berättandet kändes igen från det klassiska sättet att berätta långfilm på där 

filmskaparna utgår ifrån ”den dramaturgiska fisken”. Dock visade det sig i förstudien av 

Cancerfondens film att trots att den skiljer sig ifrån Volvos film har den en del 

gemensamma faktorer. Dessa var främst uttrycksmedlen de förmedlar berättelsen med, text, 

färg och bild. Liksom i Vintersaga använde Cancerfonden sig av färgsättning för att 

förmedla sinnesstämning och förändring i berättelsen. Bildinnehållet liksom klippning och 

kamerarörelser fungerade även det på ett narrativt sätt. Även musiktexten och andra 

musikaliska parametrar visade sig påverka den narrativa utvecklingen. Däremot visade 

förstudien av Klarnas tre filmer i kampanjen Smoooth att de inte heller använder sig av 

samma typ av tematik. Klarna anspelar sina filmer utifrån ett ord: smooth. Smidigheten är 

något som sedan visas på en rad olika sätt och är det som genomsyrar alla tre filmer från 

Klarna. Filmerna visade sig även jobba utifrån kontraster till varandra, som det naturliga 

och det artificiella eller det behagligt mjuka och det hårda kantiga. Dessa aspekter hittades 

sedan i olika attribut i filmen, som exempelvis i rörelser eller material. 

När förstudien var gjord togs beslutet att inte gå in i detalj kring de musikaliska aspekterna 

eftersom författarinnans bakgrund är inom bildproduktion och ansågs vara ett för stort 

område att ta sig an för den här studien, vilket dessutom inte ryms inom studiens syfte. 

Därmed konstaterades att bild, klippning, text (låttext och skriven) samt färg var de 

gemensamma faktorerna för filmerna. 
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Metoden har styrt till viss grad eftersom metoden har begränsat analysen till tematik och 

estetik för uttrycksmedlen text, färg, bild och klippning. Det har medfört att inte alla 

aspekter av en film har analyserats såsom exempelvis musikens uppbyggnad, skådespeleri 

eller grafik. Dock har musiken ändå kommenterats under studien då den varit avgörande för 

Cancerfonden. Metodens urval av uttrycksmedel grundade sig på en förstudie av filmerna 

där det gemensamma var just, bild, klippning, färg och text. Genom att grunda studien på 

dessa uttrycksmedel har en mer jämställd analys kunnat genomföras, dock begränsas 

studien till just dessa uttrycksmedel. 

 

7.3 Sammanfattning av analyserna  

Cancerfonden använde sig av det narrativa berättandet där texten hjälper till att skapa en 

känslosam upplevelse för tittaren. Färgerna och musiken gestaltar samma känslomässiga 

berättelse som själva innehållet i bilderna och texten refererar till händelsen som ett 

känslosamt minne. Bilderna används som perspektivbilder där tittaren får se utvalda 

händelser ur karaktärernas synvinkel, vilket förstärker pathosaspekten då tittaren sätts i 

karaktärens situation. Musiken är även uppbyggd på den berättarstruktur som händelsen 

som visas i bild, där musiken ändrar känsla, tempo och instrument utifrån var i 

sjukdomsförloppet mannen befinner sig. Betraktaren är den som får uppleva de 

känslofyllda blickarna mellan paret, men även uppleva kvinnans oroande blick när mannen 

förlorar medvetandet. Klippningen förstärker känslan av gemenskap och hur lätt denna 

rubbas.  

 

Klarna visade sig utgå helt ifrån ett ord för att forma uttrycket i filmen. Med ordet ”smooth” 

gestaltar de hur smidig en bank är med hjälp av smidigheten i materialval, objekt, ytor, 

färger och bristen av klippning. De har valt att inte klippa mellan olika bilder för att 

poängtera en smidighet hos olika rörelser, objekt, material och ytor. Genom att inte klippa 

mellan bilder förstärks den smidiga rörelsen av fisken som glider på marken, hunden som 

simmar och osten som hyvlas i all oändlighet. Tittaren får även uppleva olika material, ytor 

och objekts kantighet och mjukhet genom ett spel i bild som kontrasterar varandra och 

skapar en lekfullhet. Kort sagt har Klarna visat på flertalet gånger att objekt kan uppfattas 

som både kantiga och mjuka samtidigt, exempelvis osthyveln som har den vassa kniven 

som hyvlar osten smidigt utan några hinder. Osthyvelns material och/ eller yta upplevs som 

slätt och mjukt trots det vassa bladet. Den lekfullhet som det bidrar till hjälper även till att 
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förstärka det onaturliga och övernaturliga i filmerna. Den flygande osten är smidig i 

rörelsen, materialet ser smidigt ut men ytan är inte smidig då den har hålor i sig. Osten 

upplevs som övernaturlig då den flyger, onaturlig då den har perfekta runda och repetitiva 

hålor men den är ändå naturlig eftersom det är en ost som människan är bekant med.  

 

Volvo visade på en medvetenhet av de estetiska uttrycksmedlen där de förmedlade samma 

budskap genom färg, bild och text. De använder sedan klippningen för att förstärka det 

vemod som filmen antyder, liksom den kalla bleka färgsättningen som drar paralleller till 

en melankolisk sinnesstämning. Låten är den som tar ledning med vemodet och bilderna 

fungerar som en gestaltning av texten. Bilderna visar på en vemodig ensamhet hos 

människorna där de upplevs som längtande efter en trygghet. Den tryggheten visade sig 

finnas i de interiöra bilderna där personerna fann ett lugn och inte längre upplevdes lika 

ensamma. De blev en del av en trygg och social gemenskap i de interiöra bilderna. Med 

hjälp av Volvo kan de förflytta sig till denna lugna, varma och trygga plats.  

 

7.4 Diskussion kring frågeställningarna  

Studiens frågeställningar var: 

1. På vilket sätt estetiseras tematik med hjälp av uttrycksmedlen text, färg, bild och 

klippning i Guldäggsbelönta reklamfilmer från kategorin film?   

2. Hur samverkar dessa uttrycksmedel för att stärka tematik och retorik?  

3. Hur används tematik som retoriskt medel? 

4. Vilka tematiska, estetiska och retoriska strategier förenar och särskiljer bidragen?  

Nedan kommer frågorna som berör samverkan, retorik, estetik och hur filmerna förenas och 

särskiljs diskuteras. 

 

7.4.1 Samverkan mellan klippning, färg och text 

Det som utmärker filmerna är hur de använder klippning och hur det samverkar med andra 

uttrycksmedel. Det är även de olika uttrycksmedlen som får filmen att verka multimodalt, 

det finns ett samband mellan de olika uttrycksmedlen som kontextualiserar varandra. I 

Klarna har de valt att inte klippa mellan andra bilder under sekvensen som är filmens 

höjdpunkt, det vill säga där smidigheten poängteras. Texten är det som poängterar att 

Klarna är lika ”smoooth” som den smidighet som gestaltas i bilderna. Smidigheten av hur 

hunden simmar, fisken glider och osten hyvlas. Klarna visar på en samverkan mellan 
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klippning och färgsättning som båda förmedlar samma smidighet och därmed förstärker 

budskapet. Volvos reklamfilm är liksom Klarnas utformad utifrån ett ord, vemodet, men det 

är inte det enda som förmedlas vilket gör att de två företagens filmer skiljer sig något ifrån 

varandra. Volvo använder klippning, färgsättning, bildinnehåll och text för att förmedla 

känslan av vemod och samverkan mellan dessa visar på ett förstärkt budskap som berör 

tittaren. Cancerfonden använder, liksom Volvo, klippningen för att förstärka budskapet. 

Cancerfonden använder klippningen för att förstärka upplevelsen av gemenskap och att ta 

vara på tiden medan den finns. Klippningen samverkar med bildinnehåll och färgsättning 

och får, liksom Volvos film, ett förstärkt budskap och känsla. Med hjälp av klippning har 

reklamfilmsskaparna lyckats förstärka budskapet som syns i bilderna, vilket är en förenande 

estetisk aspekt. Klarna förstärker intrycket av den tematiska smidigheten genom att inte 

klippa mellan bilder, medan Volvo och Cancerfonden tar hjälp av klippningen som estetisk 

förstärkning av budskapet. När det gäller användningen av text i filmerna syns inga tydliga 

likheter förutom att Klarna samt Volvo bygger sina filmer utifrån ett ord, ”smooth” 

respektive vemod. Dock gör Volvo det med en upplevd känsla istället för Klarnas rörelse 

eller känsla av att ta på något. 

7.4.2 Retoriska och tematiska medel 

Klarnas sätt att inte klippa mellan bilder fungerar som det retoriska övertalningsmedlet 

ethos då smidigheten av banken förstärks. Med det menas att varumärket Klarna stärks 

genom bristen av klippning mellan bilder som förmedlar smidigheten och trovärdighet av 

banken. Klarna upplevs som en smidig bank som är problemfri och behaglig. Det finns 

även en ethosaspekt i rösten i slutet av filmen som säger ”Klarna, smoooth payments”. Den 

rösten förstärker ethosaspekten eftersom rösten uppfattas som trygg och säker. 

Logosargumentet aktiveras i slutet där texten ”Klarna, smoooth payments” syns i samband 

med loggan, och rösten dubblerar intrycket av logik.  

Vintersaga har använt sig av pathos i sina filmer där de talar till tittarens känslor genom att 

gestalta ett vemod. Sverige framstår som en vacker miljö där personerna som medverkar 

förmedlar en melankolisk sinnesstämning som utvecklas till en trygghet under filmens 

gång. Det tematiska i filmen gestaltas med hjälp av kontraster vilka visar på en 

känslomässig upplevelse där den lilla människan står mot den stora naturen. Eftersom en 

rad olika svenska kändisar även medverkar i filmen finns det dessutom en aktiv 

ethosaspekt. Det är även helheten av filmen som förstärker avsändarens ethos. Genom att 
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använda sig av kändisar som säljer varumärket får tittaren en slags validering på en bra 

produkt eller varumärke vilket ger en trovärdighet och ethosaspekt i filmen. Filmen 

avslutas med ”Made by Sweden” och Volvos logga som förstärker känslan av en trovärdig 

avsändare och menar på att det vackra vemodet är det som tillverkar bilarna. Det blir 

således ett avslut med en stark logosaspekt.  

Cancerfonden använder en mycket stark pathosargument genom att använda kameran som 

karaktärernas ögon för att förstärka känslobandet mellan mamman och pappan. Således 

förstärks även känslobandet mellan tittarna och mamman samt pappan. Kameravinkeln 

skapar ett band mellan karaktärerna och tittaren där denne får upplevelsen av att själv vara 

en del av händelsen vilket är en anledning till den pathosaspekt som finns i Minns det som 

igår. Berättarstrukturen och gemenskapstemat fungerar berörande där tittaren får följa en 

familj i den klassiska berättarstrukturen och hur deras gemenskap når toppar och dalar. 

Denna pathosaspekt fungerar tillsammans med både ethos och logos i Cancerfondens film. 

Loggan i slutet förstärker det trovärdiga genom att visa att en väletablerad och tillförlitlig 

välgörenhetsorganisation står bakom filmen. Ethos visas genom att använda en övertygande 

text i slutet som lyder ”en av tre får cancer, men alla drabbas. Köp nyårslyktor och andra 

julklappar som räddar liv”. Texten i slutet av filmen förstärker budskapet om att rädda liv 

som förmedlas genom ett känsloladdat, trovärdigt och logiskt argument.  

7.4.3 Förening och särskiljning   

Slutsatsen blir således att filmerna övergripande förenas genom att de alla använder sig av 

text, färg, klippning och bild. Dock skiljer det sig vid en djupare analys där filmerna inte 

uttrycker sig på samma sätt genom de olika uttrycksmedlen. Det kan bero på att de 

använder sig av olika tematik, vilket även är det som särskiljer filmerna från varandra. 

Volvo och Cancerfonden har dock visualiserat tematiken på liknande sätt där de båda 

använder färgen för att poängtera utvecklingen av berättelsen. Klarna är den film som 

sticker ut mest ur trion genom att den inte använder sig av den färgsättning som syns i de 

andra två filmerna. Klarna har istället för att färgbearbeta bildens utseende färgsatt objekt, 

ytor och material vilket då skiljer sig ifrån Cancerfonden och Volvo. De retoriska 

argumenten ethos förenar alla tre filmer då det finns en logga i slutet av varje film som 

visar att det är en trovärdig avsändare. Det är uppenbart att Volvo och Cancerfonden 

använder sin av det känslostyrda argumentet genom den estetik de använder, medan Klarna 

använder sig mer av det trovärdiga argumentet. 
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Filmerna skiljer sig från varandra genom sättet de använder sig av de olika uttrycksmedlen, 

exempelvis använder Cancerfonden sig av musik och färg för att förklara sinnesstämning 

och utveckling av berättelsen. Volvo använder främst färg för att visualisera karaktärernas 

sinnesstämning medan Klarna istället använder visuella estetiska uttrycksmedel i bild för 

att förstärka känslan av smidighet. Slutsatsen blir därför att filmerna skiljer sig från 

varandra avsevärt på sättet de estetiserar tematiken på. 

7.5 Diskussion kring syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur tematik estetiseras i reklamfilmer som vunnit pris 

vid Guldäggsgalan och genom att analysera de prisbelönta filmerna utifrån relevanta 

tematiska begrepp för att fylla den kunskapslucka som branschen påvisar. Studien har visat 

på avsevärda skillnader i hur tematik gestaltas med olika estetiska strategier. Tematik 

gestaltas även på olika sätt med olika retoriska argument. Relevansen för den här studien 

ligger i att belysa prisvinnande reklamfilmer utifrån estetik och tematik vilket är det som 

juryn visade en brist på. Denna brist gör således att diskussioner vid exempelvis idé och 

konceptutveckling försvåras men även vid en pitch. Hur ska beställarna kunna förstå det 

centrala och mest utmärkande i en idé om reklamfilmsskaparna inte vet hur de kan använda 

och definiera och kan nyansera begreppen estetik och tematik annat än i konkreta 

beskrivningar av uttryck? Det blir även en tunn diskussion om reklamfilmsskaparna inte 

själva vet hur de använt tematik och estetik i sina produktioner, vilket även väcker frågor 

kring hur medvetna juryn egentligen är.  

De kriterier som juryn tittar på belyser idéhöjd, tydlighet, relevans, hantverk och omdöme. 

Idéhöjd, tydlighet, relevans samt omdöme berör alla fyra själva innehållet i filmen, medan 

hantverkskriteriet berör hanteringen av ett hantverk. Det bör även nämnas att alla kategorier 

förutom omdömet är progressiva och strävar framåt mot utveckling inom branschen. Dock 

är omdömeskategorin mer defensiv och syftar till att förhindra något i eller under 

produktionen. Det finns enbart en kategori, hantverket, som rör vid det slutgiltiga estetiska 

utseendet och uttrycket vilket ger tankar kring hur viktig den estetiska faktorn egentligen är 

för ett ”kreativt och nyskapande” arbete som bör prisas. I inledningen nämndes det att juryn 

tittar på hanteringen av text, bild, typografi och form i hantverkskategorin enligt hemsidan, 

men det står inget om det slutgiltiga estetiska utseendet. Det tyder på att juryn mycket 

sannolikt anser att hanteringen av ett hantverk är det primära och det estetiska utseendet är 
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det sekundära. När juryn bedömer bidragen kan det estetiska utseendet knappast förbigå 

dem i praktiken, alla tilltalas av hur saker och ting ser ut genom det första intrycket.  

Kriterierna för bedömning av bidragen är mycket vaga, vilket ger en konstruktiv öppenhet 

som gör att filmerna som vinner skiljer sig åt. Det leder också till att det finns utrymme för 

det personliga smakomdömet trots att detta inte nämns i kriterierna. Det personliga 

smakomdömet påverkas av diverse samtidsrelevanta diskussioner och åsikter, vilket i sin 

tur kan påverka vinnarna. Ett av kriterierna är ”omdöme” vilket de definierade med att 

bidraget inte får ”bryta mot god etik”.100 Den goda etiken påverkas av vår samtidsrelevans 

vilken har utvecklats sedan Guldäggets start på sextiotalet. Det som var etiskt gott på 

sextiotalet har utvecklats och ser idag annorlunda ut, exempelvis är god etik idag mångfald 

och antirasism. Det är politiska åsikter som reflekterar den samtid som finns idag vilket 

reflekteras i saker som Guldäggsgalan. Etiken blir således en slags estetisk aspekt av filmer 

som juryn valt utifrån hur etiskt korrekta de är. Ett bidrag med mångfald kan anses som 

skönt då det inte bryter god etik, men indikerar detta att juryn blandar ihop det estetiska och 

det etiska utan att egentligen ha en medvetenhet om estetikens etik och etikens estetik i ett 

större perspektiv? Att ha ett enbart estetiskt kriterium kan bli problematiskt då definitionen 

av estetiskt enligt smakomdömets skönt och oskönt varierar avsevärt från person till person. 

Däremot visas det i studien att samtidsrelevansen är minst lika viktig som estetiken. Det 

kan vara utifrån att något är etiskt försvarbart i dagens samhälle som juryn anser något vara 

”snyggt”. När ämnen och synvinklar visar på god etik tyder det på kriteriet för ”omdöme” 

är uppfyllt och därmed en stor chans till vinst. Den goda etiken blir politik eftersom det blir 

en typ av ställningstaganden i en samtidsdiskussion där man väljer sida. Därav blir det 

estetiska det etiska, men även det etiska blir det estetiska. Risken är som antytts att 

vinnarvalen baseras på juryns individuella (eller förenade) smakomdöme, samtidsrelevans 

och en outtalad kunskap som är standard inom branschen, som genom att förmågan att tala 

om den är begränsad sätter ramar för kreativiteten.  

Juryns kriterier antyder att de bedömer hur hantverken används men det finns andra 

aspekter som även kan inventeras vid filmtittande för att avgöra de estetiska aspekterna. 

Det finns en rad olika aspekter i det visuella och det audiella som skulle kunna bedömas 

utifrån estetiska synvinklar. Av de enskilda aspekter som anges i kriterierna är det 

idéhöjden som har mest att vinna på att samtalet kring tematik och estetik lyfts. Som 

                                                 
100 Guldägget, Om Guldägget.  
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studien visat kan filmens estetisering av teman bedömas, och det går att därmed fånga in 

relationen mellan hantverk, idéhöjd, estetik och etik.  

7.6 Förslag på vidare forskning 

För att få sitta i guldäggsjuryn måste de utvalda personerna ha vunnit priser, det innebär att 

för att få sitta i juryn måste personerna ha erfarenhet sedan tidigare av att själva ha 

producerat prisvinnande reklam. Ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka om 

Guldäggsjuryns ålder eller erfarenhet kan påverka de teman som tenderar att vinna priser. 

Tidigare nämndes en undersökning av Nielsen där de visade sig att äldre människor gillare 

långsammare tempo på reklamfilmer och yngre gillade snabbare tempo, därav kan åldern 

vara ett intressant angreppssätt. Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns 

en trend inom tematik inom Guldäggetvinnande reklamfilmer. Till sist skulle det även vara 

intressant att kartlägga alla reklamfilmer som vunnit Guldägget för att se om det finns några 

synliga trender för estetik, tematik eller retorik. Som nämnts i slutsatsen kan en fördjupad 

analys av Guldäggetvinnande reklamfilmer utifrån vilka andra priser de vunnit vara en mer 

jämställd jämförelse då det kan skilja på filmer som vunnit tolv respektive tre 

internationella priser. Under studiens gång har ett intresse för Guldägget väckts hos 

författaren där bland annat priset för att anmäla ett bidrag till galan väckte funderingar. I 

inledningen nämndes det att Guldägget tar ut en kostnad på 3600–5800 kronor per anmälan, 

vilket skulle kunna påverka vilka byråer som har råd att anmäla sig. Hur påverkar denna 

kostnad vilka som kan medverkar vid galan? En mindre byrå kanske måste välja ett bidrag 

medan byråer som Forsman & Bodenfors, DDB Stockholm eller Åkestam Holst verkar 

dominera i nomineringar och vinster vid Guldäggsgalan. Det är utan tvivel ett område som 

behöver mer forskning. 

8. Gestaltning 

Den gestaltning som arbetet resulterar i är en remix av de vinnande filmerna där tittaren 

presenteras för de olika delarna som utmärkt de vinnande bidragen. Det är en audiovisuell 

mix av de mest framhävande uttrycksmedlen för att förmedla en känsla av kaos. Budskapet 

med filmen blir således att för många framgångsrika konventioner är inte nödvändigtvis ett 

vinnande koncept.  
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A. Van Hurkman, Color correction look book: Creative grading techniques for film and 

video, San Francisco, Peachpit Press, 2014. 

 

B.D. Till & D.W. Baack, "Recall and Persuasion: Does Creative Advertising Matter?", 

Journal of Advertising, vol. 34, no. 3, 2005. 

 

C. Crouch, & J. Pearce, Doing research in design, London, Berg, 2012. 

 

G. Zhao et al., "Discovering the Thematic Object in Commercial Videos". IEEE 

MultiMedia. vol. 18, no. 3. 2011. 

 

I. Kant, ”Kritik av omdömeskraften”, i S. Danius, C. Sjöholm, och S. Wallenstein (ed.), 

Aisthesis: Estetikens historia, Stockholm, Thales, 2012. 

 

J. Bateman, J. Wildfeuer och T. Hiippala, Multimodality: Foundations, research and 

analysis – A problem-oriented introduction, Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 2017. 

 

J. Phelan, Reading people, reading plots: Character, progression, and the interpretation of 

narrative, Chicago och London, The University of Chicago Press, 1989. 

 

J. Wingstedt, ”Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande 

gestaltningar”, i G. Ternhag, och J. Wingstedt, (ed.), På tal om musikproduktion: elva 
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