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Abstract: 

 

För att etablera ett varumärke bland människor behövs marknadsföring. Men hur man ska 

marknadsföra är en komplicerad process, då det är många delar som behövs struktureras upp 

för att skapa en sammanfattande kommunikation. Målet med en marknadsföring är givetvis att 

nå ut till så stor mängd av konsumenter som är möjligt, men en bredare målgrupp gör det mer 

komplicerat då det innebär fler skilda sinnen och tankesätt bland människorna. Volvo och 

Samsung är två bra exempel på välkända varumärken som har lyckats att marknadsföra sig 

och etablerat sig bland människor runt om i världen. Uppsatsen syftar därför till att undersöka 

hur Volvo och Samsung lyckats med att marknadsföra sig bland många olika människor och 

deras kulturer. Det som har trätt fram är skillnader bland användandet av semiotiska resurser. 

Men den stora likheten har varit en sammanhängande kommunikation i reklamfilmerna, som 

har bjudit in till en relaterbar gemenskap. 
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1. Inledning 

Reklam är något vi stöter på i princip varje dag på något sätt. Det kan till exempel vara tryckt 

reklam, reklamfilm på tv:n eller bara en liten “annons” på sociala medier. Alla dessa typer av 

reklamer har en avsikt att nå ut till oss. Oftast så är det en specifik målgrupp som reklamen riktar 

sig mot. Det kan vara allt från olika åldrar, intressen eller olika samhällen som är den valda 

målgruppen. Men om man vill förmedla sitt budskap till en bredare målgrupp och nå ut med sitt 

varumärke mer globalt, vad behöver man tänka på då?  

 

Varumärkesutveckling eller så kallad “branding” bygger på konsumenternas egen uppfattning av 

vad ett varumärke betyder. Philip Kotler amerikansk professor och författare inom 

varumärkesforskning menar att bilden av ett varumärke kommer från ens persons uppsättning av 

uppfattningar, ideér och intryck: ” The consumer arrives at attitudes toward various brands 

through an attribute-evaluation procedure, developing a set of beliefs about where each brand 

stands on each attribute”.1 Alla har olika uppfattningar och bildar därav sin åsikt av något. Som 

varumärkesutvecklare vill man skapa ett specifikt namn för ett varumärke och behöver därför 

veta hur konsumenterna fungerar, hur det tänker och vad som lockar deras uppmärksamhet.    

 

Om man avgränsar sin målgrupp går det lättare att specificera de semiotiska resurser eller vad 

som behövs för att tilltala en potentiell kund. ’Semiotiska resurser’ är ett begrepp som används 

när man studerar kommunikation. Det innebär helt enkelt resurser som används till 

kommunikation.2 Semiotiska resurser som det heter, kan man kalla byggstenar som behövs för 

att sätta samman en kommunikation, men i detta fall pratar vi om kommunikationens byggstenar 

i reklamfilm.  

 

Vad som ‘behövs’ kan variera stort beroende på till exempel målgrupp, varumärke eller produkt, 

men kan vara allt från vilka karaktärer i reklamfilmen som används för att få åskådaren att känna 

en samhörighet, vilka miljöer som visas i filmen, eller kanske vilken musik man har valt för att 

väcka känslor. Det finns många olika semiotiska resurser att använda för att bygga upp en 

reklamfilm.  

 

 
1 Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, Marketing management, 15. ed., global ed., Pearson, Harlow, 2016 s.197 
2 Van Leeuwen, Introducing Social Semiotics [Elektronisk resurs], Routledge, London, 2004. s.285 
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Volvo och Samsung är välkända varumärken som är etablerade runt om i världen. Hur kommer 

det sig?  Är det tack vare deras välgjorda reklamfilmer som fått folk att hitta någon annan 

mening med deras varumärke, mer än att det är bilar och teknik? Det som också är intressant är 

varför Volvo och Samsung producerar olika reklamfilmer för samma produkt till olika 

länder/kulturer.  

 

Det som skiljer oss människor globalt är först och främst språket och kulturella barriärer, men 

det går lätt att översätta text och tal till landet som reklamen visas i. Något som däremot är mer 

invecklat är skillnaden mellan de olika kulturer som vi har över världen. Samhället och den 

kultur vi lever i har stor påverkan över vilka vi är och hur vi tolkar saker. Det som kommer vara i 

fokus i denna undersökning är hur reklamfilm riktar sig mot olika nationella marknader och vad 

man riktar sin ”branding” åt, men även hur vi går tillväga för att bygga upp ett namn bakom ett 

varumärke som ska etablera sig till bland olika kulturer. Därför undersöker uppsatsen exempel 

från Volvo och Samsungs reklamfilmer, där de har skapat olika reklamfilmer åt olika nationella 

marknader för samma produkt.  

2. Bakgrund 

2.1 Branding 

 

Branding eller varumärkesutveckling är ett koncept som innebär att man bygger upp ett namn för 

sitt varumärke: “In the end, a brand is a person’s gut feeling about a specific product or 

company. Each person creates his or her own version of it, and some brands increase or decrease 

in popularity because of how consumers feel about them”.3 Branschtidningen The Branding 

Journal menar att varumärken är de egna uppfattning/associationer till ett specifikt företag eller 

en produkt. Men även att varumärken blir populärare eller mindre populära beroende på hur 

konsumenter känner kring dem.   

 

Vad man egentligen menar med att “bygga upp ett namn” är att skapa ett varumärke som faktiskt 

betyder något för människor. Man vill helt enkelt skapa positiva värden som man önskar 

konsumenten associerar varumärke med. Det behöver inte vara att varumärket betyder det 

samma för alla, eller att det är positivt men att människor hittar någon koppling till varumärket 

 
3 Marion. What is branding?. The Branding Journal. 2015. (2020-02-04) 

 

https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/
https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/
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eller att de får en känsla för vad varumärket har för symbolisk betydelse. En lyckad branding 

innebär förstås att människor hittar en koppling till varumärket, associerar det med de positiva 

värden som företagen bakom varumärket försökt kommunicera med hjälp av reklamfilmer och 

andra medier. Max Sutherland beskriver i sin bok Advertising and the Mind of the Consumer att 

visa varumärken som till exempel Levis och Luise Vuitton lägger fokus på själva karaktärerna 

som andvänder deras produkter för att marknadsföra en ”image”, alltså de säljer en stil snarare än 

själva produkten i sig. 

 

In advertising for Levis, Revlon, Guess, Louis Vuitton, or Dolce & Gabbana, the focus is often on 

people who use the brand. What changes is not so much our perception, or image, of the product as 

our perception of the user-stereotype, the kind of person who typically uses the brand, or the 

situation in which the brand is typically used. When these brands are advertised, the focus is very 

much on image but often with this important, subtle difference. The advertising aims to change not 

how we see the brand itself, but how we see the stereotypical user of the brand, the user image; the 

stereotypical situation in which the brand is used. – Max Sutherland 4  

 

Det Sutherland nämner är bara ett exempel på hur man kan skapa värden som associeras med ett 

varumärke genom reklamfilm. Branding är en längre process som innebär att många reklamer 

behövs skapas för att bygga upp betydelsen kring “namnet”. Det är sällan att en reklam drar åt 

sig all uppmärksamhet som behövs, men även mindre sällan att en reklam förmedlar alla 

budskap som är tänkta för att bygga upp vad varumärket faktiskt vill stå för, som i sin tur skapar 

relationer till människor. Man kan jämföra det med ett barn som växer, man vet att det växer 

men man ser inte när det händer från ena dagen till de andra. Det är väldigt ovanligt men det 

finns gånger då ökning av försäljningen har ökat över en natt på grund av en reklam, men då är 

frågan om det var av praktiska skäl eller kanske ekonomiska skäl. Ett tydligt exempel är “sänkta 

priser” reklamer, där de annonserar ett pris som är mycket billigare än vanligt och är bara 

tillgängligt ett visst datum. Innan tex Black Friday ser vi massor av dessa reklamer. Men då ökar 

försäljningen mest på grund av det tillfälliga priset. 

 

Folk skapar relationer och associationer till olika varumärken. Det går därför inte att klargöra 

exakt vad folk lockas av eftersom det beror på så många olika aspekter. Men samtidigt så är det 

väldigt viktigt som reklamskapare att veta hur man når ut till sin målgrupp.  

 

 
4 Sutherland, Max., Advertising and the Mind of the Consumer [Elektronisk resurs] What Works, What Doesn't and Why., 3rd ed., Allen 

& Unwin, Sydney, 2009 s.11 
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Medieforskaren Helen Katz skriver i sin bok The Media handbook att det är viktigt att veta vad 

konsumenterna har för relation till varumärket: “Although a successful marketing plan requires a 

thorough understanding of consumers’ relationships with the brand, increasingly there is the 

realization that a similarly thorough knowledge is needed to learn how consumers interact with 

media”.5 Hon menar att utöver kunskapen om förståelse för konsumentens relation till 

varumärket så har man även börjat fundera över hur människor förhåller sig till media som 

reklamen visas i. 

 

2.2 Volvo och Samsung 

Många människor känner till varumärket Volvo och vet att det är ett svenskt bilmärke i grund 

och botten. Många vet även att Volvo betyder “Jag rullar” på latin. Men Volvo betyder så 

mycket mer än bara det.  

 

Volvo är som sagt ett välkänt varumärke som producerar massvis med fordon, allt från lastbilar, 

bussar, personbilar till båtar. Något annat som Volvo även producerar är reklamfilm. Det som 

Volvo gör annorlunda än en del andra varumärken är att producera olika reklamer till 

länder/kulturer för samma produkt. Volvo gör till exempel V90 reklam för Sverige och sedan en 

annan version av V90-reklamen för Amerika. I deras reklamfilmer kan man se vissa drag som 

skulle kunna anspela på nationalromantik. Nationalromantik innebär att man framhäver det 

typiskt nationella på ett romantiskt sätt.6 Volvo framhäver “svenskheten” i produkten med bilder 

på tex typiska norrländska skogar och svenskt väder.  

 

Samsung är också ett välkänt märke, mest kända inom elektronikens värld. Likt Volvo så gör de 

också olika reklamer i vissa fall för olika länder och kulturer, där de använder sig av olika 

semiotiska resurser. Både Volvo och Samsung är globala varumärken som har etablerat sig 

riktigt bra hos konsumenter eftersom de finns som sagt överallt. Även här är det intressant hur de 

når ut till sina konsumenter i olika kulturer. Varför det är intressant att veta hur de når ut till olika 

kulturer och olika nationella marknader, är av den enkla anledning att det är bra för en 

reklamproducent att ha med sig den kunskapen. Att kunna bredda sin målgrupp och få med flera 

människor att skapa en relation till ett varumärke är något alla företag vill sträva efter, för att öka 

förtroende och därmed öka försäljning. 

 
5 Katz, Helen E.., The media handbook: a complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying, 3. ed.., L.   

Erlbaum Associates, Mahwah, N.J., 2007. s.25 
6 Svenska Akademiens Ordböcker (2009). Nationalromantik. https://svenska.se/tre/?sok=nationalromantik&pz=1 (2020-02-05) 

https://svenska.se/tre/?sok=nationalromantik&pz=1
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Varför Volvo och Samsung är i fokus i denna undersökning är eftersom de är framgångsrika 

företag som har etablerat sig över hela världen, genom att producera reklamfilmer åt olika 

nationella marknader för samma produkt. Alla deras reklamfilmer skiljer sig inte från land till 

land men en stor del gör det. Därför är det intressant och undersöka om det är ett måste att skilja 

på reklamfilmerna åt de olika nationella marknader, för att en global marknadsföring ska 

fungera. För att förtydliga, det som är intressant är hur man gör för att profilera sig gentemot 

olika nationella marknader genom utformningen av reklamfilmer med specifika budskap.  

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att förstå hur producenter av reklamfilm går tillväga eller hur 

de tänker kring produktion av reklamfilm för olika nationella marknader. Finns det speciella 

tillvägagångssätt för att marknadsföra en produkt i olika länder? Med hjälp av dessa 

frågeställningar ska undersökningen preciseras och besvara vad man behöver tänka på när man 

producerar reklamfilm för nationella marknader. 

 

 

Frågeställningar: 

● Vad är skillnaderna/likheterna mellan användandet av semiotiska resurser i Volvo och 

Samsungs reklamfilmer? Och vad är det för typ av kommunikation som används för de 

olika nationella marknaderna? 

● Vad använder sig reklamfilmerna av för semiotiska resurser, symboler eller andra 

kommunikationsstrategier för att skapa mening och positiva associationer? 

 

Utifrån dessa frågeställningar så kommer det att diskuteras kring vad det är för skillnader mellan 

reklamfilmer, som är anpassade för olika länder, i detta fall Volvo och Samsung. Varför måste 

reklamfilm utformas annorlunda för att nå ut till folk i olika länder och finns det några 

gemensamma metoder i uppbyggnaden av reklamfilmens budskap? 
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4. Tidigare forskning 

Ekaterina Walter och Jessica Gioglio skriver i deras bok: The Power of Visual Storytelling: How 

to Use Visuals, Videos, and Social Media to Market Your Brand: “Creating images that make the 

viewer think and feel a certain way is big business to advertising: getting the right visuals is at 

the very heart of business branding”.7 Walter och Gioglio menar att skapandet av visuella 

produkter, det vill säga till exempel reklamfilmer, är en stor affär för reklammakare och är hjärtat 

för företags branding. 

 

Visuell marknadsföring och marknadsföring överlag har länge varit ett diskuterat ämne och utgör 

en stor marknad för just reklammakarna. Men det alla nämner i sina diskussioner om just visuell 

marknadsföring är att till exempel reklamfilm är en oerhört viktig del för företag som vill 

etablera sig och bli uppmärksammade. Något annat som diskuteras är även hur man når ut till 

konsumenterna. Philip Kotler anser att en förståelse för konsumenternas behov är startskottet för 

att kunna etablera ett varumärke.8 Walter och Gioglio nämner likt Kotler också att förståelsen för 

sin publik är en viktigt del i visuell marknadsföring, men sedan för att citera dem: “Different 

cultures, and even different demographics, will process symbols differently”.9 De menar att 

anledning till varför det är viktigt är eftersom alla människor tänker och bearbetar information 

från symboler i reklamer på olika sätt på grund av deras kultur. Detta är väldigt intressant i denna 

analys då syftet är att försöka förstå hur reklamproducenter går tillväga för att etablera 

varumärken bland olika nationella marknader, där kulturer skiljer sig. När man skapar reklam för 

en nationell marknad behövs det alltså en kulturell kunskap. Vad kulturell kunskap innebär i 

denna kontext, är att ha förståelse för de olikheter som råder bland våra kulturer runt om i 

världen.  

 

Konsumenternas behov och sedan hur och vad som faktiskt lockar människor är en stor 

diskussion som sagt, som breddar sig åt många håll. Marknadsförings professorerna Michel 

Wedel och Rik Pieters undersöker till exempel hur ögat läser av en reklam för att göra en så 

effektiv och lätt bearbetad reklam som möjligt för konsumenterna.10 Tidigare forskning om 

marknadsföring och diskussionerna kring hur man når ut till konsumenter, ger denna analys nya 

perspektiv till hur andra observerar kommunikation mellan visuell marknadsföring och 

konsumenter.   
 

7 Walter, Ekaterina & Gioglio, Jessica, The power of visual storytelling: how to use visuals, videos, and social media to market your 

brand, 1 Edition, McGraw-Hill, New York, 2014. S.17 
8 Kotler, Philip & Pfoertsch, Waldemar, B2B brand management, Springer, Berlin, 2006. s.165 
9 Walter & Gioglio, The power of visual storytelling: how to use visuals, videos, and social media to market your brand. S.17 
10 Wedel, Michel. & Pieters, Rik. (red.), Visual marketing: from attention to action, Lawrence Erlbaum Associates, New York, 2008. 

s.55 
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5. Teori  

5.1 Identitet och Kultur 

Vi alla har egna identiteter och kommer från någon typ av kultur, vi kan även anamma nya 

kulturer med livets gång. Kultur är något vi människor behöver för att kunna lära oss de normer 

och värderingar som samhället bygger på. Processen där vi lär oss dessa normer och värderingar 

är vad sociologin kallar en socialisation.11 Man kan jämföra en individ och en identitet med en 

produkt och ett varumärke. Identitet och varumärke är något som finns men något som inte finns 

i form av ett objekt. Det är istället ett “namn” fyllt med värderingar, associationer och värden. 

Något som är viktigt att tänka på är att bara för en kultur finns i en omgivning eller att man är 

inlärd till att “följa” en kultur, så behöver man han ha en förståelse för att det finns andra normer 

och levnadssätt i denna värld.  

 

Elaine Wallace som är universitetslektor i marknadsföring på NUI Galway beskriver att folk 

interagerar med varumärken på sociala medier för att förmedla sin identitet för andra. 

“Consumers deliberately engage with brands in social media to communicate their identity to 

others”. 12 Med det menat att varumärken har en symbolisk betydelse och hjälper folk att 

förmedla deras identitet på olika sätt. Detta gör de genom att vara med i varumärkets “kretsar”, 

eller vad man kan namnge varumärkets ”kulturgrupp”.  

5.2 Kognition och Perception  

Perception är ett av psykologins äldsta begrepp. Perception är allt vi ser och uppfattar “direkt” 

utan att behöva tänka, det är även hur vi som personer organiserar, identifierar och hur vi tolkar 

våra sinnesintryck för att skapa en bild och en förståelse för den information vi finner i vår 

omgivning. Perception kan delas in i två grenar.13 Direkt perception är när vi tar in “lätt” 

information, något som vi ser utan att behöva tänka. Det kan vara tex ett hus som vi ser, sedan 

gör vi om denna information till att vi förstår att det är ett hus som människor bor i. Detta är 

 
11 Grusec, Joan E. & Hastings, Paul D. (red.), Handbook of socialization: theory and research, Second edition., The Guilford Press, New 

York, 2015. s.xi-xii 
12 Wallace, Elaine et al "Who “Likes” You … and Why? A Typology of Facebook Fans." Journal of Advertising Research 54.1 (2014)  

s. 92-109. (2020-02-07) 
13 Bernstein, Douglas A. & Nash, Peggy W., Essentials of psychology, Houghton Mifflin, Boston, Mass., 1999. s.123-124 

https://books.google.se/books?id=DXsF7fT318QC&lpg=PP1&dq=%22cultural+identity%22&hl=bg&pg=PA23&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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kopplat till människans kunskap eller förväntningar. Sedan har vi kognitiv perception som är helt 

enkelt när vi människor börjar att tolka, tänka och faktiskt förstå vad vi sett.14  

 

Perception är ett viktigt begrepp att kunna behärska och känna till när det kommer till att 

producera speciellt reklamfilm, då det är viktigt att få fram till exempel en vara på ett sätt så 

åskådarna verkligen ser och uppfattar reklamen på rätt sätt. Ifall en film ska bli definieras som 

bra måste perceptionen dessutom vara trovärdig och verklig.  

 

Ett exempel på en trovärdig perception som egentligen inte existerar i film, men kan skapas 

genom att lura vår perception är djup.15 Det finns olika sätt att skapa djup i film. Man kan tex 

arbeta med att sätta olika objekt i bilden och placera dem så att det finns en tydlig 

storleksskillnad som vi åskådare skulle uppfatta. Med det menat att det är bäst att ta 

material/objekt som vi känner till storleken på. Tex om vi har en bakgrund av stora berg och i 

förgrunden har vi en bil som nästan täcker det “stora” berget. Då skapas det ett djup/distans 

mellan berget och bilen, detta kallas occlusion.16  

 

Det som faktiskt skapar djupet i en film är från vår kognition, vi har alltså “referenser” från våra 

egna erfarenheter av det verkliga livet där vi upplevt djup. Vi vet hur objekt förhåller sig i 

storleksskillnad till varandra i riktiga livet. Därför upplever vi djup när vi ser storleksskillnader i 

film, för då slår vår kognition igång och “räknar” ut att det finns ett djup och då får vi den där 

realistiska känslan. Kognition är den mentala processen som hanterar informationen som vi tar 

upp med vår perception. Kognitionen bygger på vår kunskap och tidigare erfarenheter för att 

sedan skapa ny kunskap.  

5.3 Semiotik 

Semiotik är ett begrepp eller samlingsnamn för de teorier som handlar om hur vi människor 

kommunicerar genom tecken. Men vad är egentligen ett tecken? Enligt den amerikanska 

filosofen Charles Sanders Peirce så finns det 3 olika typer av tecken.17 Ikoner, indexikala tecken 

och symboliska tecken.  

 
14 Svenska Akademiens Ordböcker (2009). Kognition. https://svenska.se/tre/?sok=kognition&pz=1 (2020-03-14) 
15 Cutting, James & Vishton, Peter. (1995). Perceiving layout and knowing distances: The interaction, relative potency, and contextual 

use of different information about depth. s.10 
16 Cutting, James. (2005). Perceiving scenes in film and in the world. s.10 
17 Peirce, Charles S., Collected papers of Charles Sanders Peirce. Vol. 1, Principles of philosophy and Vol. 2 : Elements of logic, 

Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1960. s.145 

https://svenska.se/tre/?sok=kognition&pz=1
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Ikoner är en typ av tecken som kommunicerar med oss genom likhet, de vill säga att ikonen 

efterliknar något som tex att en bil kör över en kajkant är en ikon för att vägen slutar i hamnen. 

Sedan har vi indexikala tecken som är saker vi ser, som går att tolka och förstå vad de betyder 

eftersom de oftast har logiska sammanhang. Ett exempel är att rök från en skorsten indikerar att 

det eldas inuti huset, eller att snön smälter vid april kan indikera att det börjar närma sig 

sommaren och värme. 

 

Sedan sista typen av tecken är symboler. Symboler har inga logiska förklaringar eller “naturliga” 

relationer till det de representerar som ikoner och index har. Symbolers betydelser måste vi lära 

oss eftersom de inte har några sammanhang i deras utseende till deras betydelse. Betydelserna är 

ofta bestämda inom olika kulturer. Symboler är alltså tecken, utan någon logisk förklaring i det 

vi ser, utan är något vi är inlärda inom vår kultur/samhälle. 

  

Exempel på symbol: Sevärdhets symbol  

5.4 Kommunikation 

Kommunikation är något som vi brukar dagligen och skulle ha svårt att leva utan. Det första man 

tänker när man hör ordet kommunikation kanske är vårt språk, att vi talar till varandra med ord. 

Men såklart finns det många andra sätt vi kan kommunicera på. Multimodalitet är ett begrepp 

som antyder att betydelseskapande inte realiseras genom endast tal och skrift, utan genom 

blandade semiotiska resurser som tex bild, gester och musik. 

 

Enligt professorn och multimodalitet forskaren Anders Björkvall i hans bok: Den visuella texten, 

så behöver vi människor tre olika betydelser för att kunna kommunicera effektivt oavsett vilken 

kommunikations sort som används.18 De olika betydelserna “metafunktioner” delas in i tre 

grupper som är: 

 

5.4.1 Den ideationella metafunktionen  

Denna metafunktion handlar om representation av verkligheten som den är, om tex olika 

mänskliga erfarenheter eller om andra aspekter om världen. Johnny Wingstedt som är Univ 
 

18 Björkvall, Anders, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2019 



10 

 

lektor i ljud och musikproduktion använder ordet innehåll för denna funktion i hans 

doktorsavhandling: Making Music Mean: On Functions of, and Knowledge about, Narrative 

Music in Multimedia. Wingstedt tar upp ett filmexempel där han pratar om hur ljudet 

kommunicerar med oss som publik.19 Han förklarar att innehållet eller “ideationella 

metafunktionen” i detta fall tar upp med hjälp av ljudet tex genus, ålder och humör. 

 

5.4.2 Den interpersonella metafunktionen  

Med den interpersonella metafunktionen handlar det om relationer, mellan föremål och/eller 

människor. Interaktion är ett bra ord för att förklara denna funktion, eftersom det är interaktioner 

mellan tex antingen karaktärerna som avbildas eller så är det någon typ av interaktion mellan oss 

åskådare och själva avbildningen. 

 

5.4.3 Den textuella metafunktionen  

Den textuella metafunktionen knyter samman alla delar i en kommunikation för att det hela ska 

få ett sammanhängande och meningsfull helhet. För att en slags kommunikation som tex en bild, 

film eller musik ska fungera måste det sammansättas på ett sätt så att det uppfattas som en 

meningsfull och välgrundad helhet för dem som deltar i kommunikationen, eller för de som 

observerar en konversation eller annan slags av kommunikativ situation.  

 

All film eller bild har någon kommunikation i sig. Antingen mellan de karaktärer som visas i bild 

eller mellan bilden och åskådaren, till exempel en reklamfilm och dess kommunikationen till 

konsumenterna. Men oavsett vem kommunikationen är riktad mot eller är emellan, så är det 

viktigt att helheten i en kommunikation har en textuell metafunktion som knyter samman den 

interpersonella och ideationella metafunktionen för att skapa en effektiv kommunikation som 

Björkvall säger. Kommunikation är väldigt viktigt när det kommer till att skapa reklamfilm. Man 

vill försöka förmedla så mycket man kan, men ändå vara så subtil och bygga upp en specifik 

känsla för ett varumärke.  

5.5 Meningsskapande  

Meningsskapande är ett begrepp som handlar om hur vi människor uppfattar saker och ting, 

sedan hur vi förhåller oss till dem. Först tar vi in information genom vår perception som sedan 

 
19 Wingstedt, Johnny, Making music mean: on functions of and knowledge about narrative music in multimedia, Department of music 

and media, Luleå University of Technology, Diss. Luleå: Universitetet, 2008,Piteå, 2008. s.24 
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går vidare till våra kognitiva processer och sist till vårt meningsskapande, det är hur vi 

människor bearbetar information i vår omgivning. Man skulle kunna säga att meningsskapande 

är en djupare nivå av vår kognition, eftersom kognition är hur vi uppfattar det vi ser och 

meningsskapande är nästa steg av vår förståelse där vi binder samman och skapar vår egen 

mening till dessa fenomen vi upplever.  

 

Det som är intressant är att vi alla är olika och kopplar olika upplevelser till och hur vi kan 

uppleva tex sympati för karaktärer i en visuell avbildning, både negativa och positiva känslor.20 

Känslor som vi upplever som positiva är tex nyfikenhet och fascination medan negativa känslor 

är associerade med obehag och smärta. Men vad obehag eller fascination är kan variera stort 

mellan oss individer beroende på vilka erfarenheter och bakgrund man har. 21 Ett exempel som 

Tomas Axelson nämner i Movies and the Enchanted Mind är hur en människa har skapat en 

”relation” till filmen Apocalypse Now (1979) på grund av olika anledningar.22 Detta är ett 

exempel på meningsskapande, att vi människor bildar våra associationer till något och sedan 

förhåller oss till dem på något sätt. 

 

Reflektioner kring meningsskapande gör oss mer medvetna om hur olika människor skapar 

mening utav saker, som i detta fall är genom film. Att tex deras bakgrund spelar roll inför hur de 

upplever eller med andra ord skapar mening och kopplar filmen till deras liv.  Men vad är det 

som egentligen vi vinner av att veta detta? Vi får en större inblick av vad folket dras till, och kan 

därmed producera tex en reklamfilm med de rätta semiotiska resurserna. Detta gör då att fler 

människor kan relatera och känna sig delaktiga eller uppleva någon sorts känsla för 

filmen/reklamfilm. 

5.6 Etos, Patos och Logos 

 

Etos, Patos och Logos är begrepp som används inom retorikens värld. De handlar om konsten att 

övertyga med hjälp av vanligtvis tre steg. De tre stegen är genom karaktär (Etos) i rätt 

sammanhang, logiska argument (Logos) och sist med hjälp av känslor (Patos).23 

 
20 Plantinga, Carl R., Moving viewers: American film and the spectator's experience, University of California Press, Berkeley, Calif., 

2009 s.170 
21 Plantinga, Moving viewers: American film and the spectator's experience, S.170 
22 Axelson, Tomas, 'Movies and the Enchanted Mind [Elektronisk resurs] Emotional Comprehension and Spiritual Meaning Making 

Among Young Adults in Contemporary Sweden', Young - Nordic Journal of Youth Research., 25:1, 8-25, 2017, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-19048 S.11 
23 Walker, Robyn, Strategic Management Communication for leaders, Cengage Learning, 2010 s.127-128 
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Den grekiska filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles skriver i sin bok The Art Of Rhetoric: 

“Rhetoric, in the general sense of the use of language in such a manner as to impress the hearers 

and influence them for or against a certain course of action, is as old as language itself and the 

beginnings of social and political life”.24 Aristoteles menar att retoriken handlar om hur man 

använder språket för att övertyga människor för eller emot en viss handling. I detta fall ser vi på 

reklamfilm som en typ av kommunikation eller språk. 

6. Metod och Material 

6.1 Metodval 

Denna undersökning använder sig av en semiotisk bildanalys och en retorisk analys. Genom att 

använda sig utav både semiotiken och retoriken, kan vi lättare sammankoppla och förstå 

anledning till varför reklammakare valt de specifika semiotiska resurser, för att kommunicera till 

olika kulturella marknader.  

Undersökningen kommer genomföras genom att dela upp reklamfilmerna och analyseras mellan 

de två olika semiotiska ”perspektiven”, med en uppbackning av de retoriska begreppen etos, 

patos logos. Det första perspektivet är den denotativa som är vad som ses i bild rent objektivt. 

Sedan kommer den konnotativa nivån, där de djupare meningarna bakom det objektiva beskrivs.  

6.1.1 Denotationen 

För att förtydliga den semiotiska bildanalysen: Inom semiotiken har vi två användbara 

”perspektiv” för att avläsa en till exempel en bild eller text med. Denotation är vad vi ser rent 

objektivt. Kommunikations professorn John Fiske beskriver denotation som den ”självklara 

meningen av ett tecken”.25 Han menar att det är ingen underliggande betydelse som tolkas i 

denotationen, utan ett objekt vi ser och uppfattar direkt vad de är. 

 

Om vi till exempel tittar på en reklamfilm där vi ser vi två människor i samma bild, då är det 

bara två människor i bild. Med det menat att vi inte kan dra några slutsater om vad de har för 

relation till varandra eller vilka dessa människor är. Man kan jämföra det med en text. Vi kan se 

 
24 Aristoteles, The "art" of rhetoric [Elektronisk resurs], Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1926. s.vii 
25 Fiske, John, Introduction to communication studies, 2. ed., Routledge, London, 1990 s.85 
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bokstäverna som är vår denotation, men sen processen när vi börjar tänka och sammanställa vad 

orden egentligen betyder är vad vi kallar konnotation. 

6.1.2 Konnotationen 

 

Konnotation är tolkningar som görs utifrån denotationen. Det vi ser rent objektivt kan tolkas och 

associeras med till exempel olika känslor, värden eller andra betydelser. Fiske beskriver 

konnotationen som en interaktion som sker när ett tecken möter en människas känslor och värden 

från deras kultur: ”Connotation describes the interaction that occurs when the sign meets the 

feelings or emotions of the users and the values of their culture”.26 

 

Ett exempel på konnotation skulle kunna vara hur vi tolkar de människor vi ser i en reklamfilm. 

Vilka är de och vad har de för relationer till varandra? Dessa frågor besvaras utifrån våra egna 

associationer och tidigare erfarenheter och därför kan olika denotationer tolkas olika från 

människa till människa. 

Analysen kommer ge ett perspektiv till hur globala varumärken jobbar för att producera 

reklamfilmer, och hur de väver in semiotiska resurser för att få fram olika positiva associationer 

för deras varumärke i olika kulturer. Kombinationen av en semiotisk och retorisk analys är ett 

bra tillvägagångssätt, då det synliggör hur olika semiotiska resurser har använts för att påverka 

konsumenten. Kommunikationsforskaren Orla Vigsø använder sig även av denna typ av metod 

när han analyserar valaffischer.27 I hans fall, är målet med kommunikationen att skapa en positiv 

bild av avsändaren. Medan vårt fall med Volvo och Samsung är att förstå hur man skapar en bra 

bild av ett varumärket och en produkt. 

6.2 Urval 

Undersökningen avser att analysera hur producenter använder semiotiska resurser. Men även hur 

man skapar en kommunikation som når en global marknad och skapar mening hos olika kulturer. 

Därför har reklamfilmsexempel från Volvo och Samsung valts. Volvo och Samsung är båda 

internationella varumärken som är välkända hos de flesta. Det som är speciellt med dessa 

varumärken är att i vissa fall gör de olika reklamfilmer för olika länder/kulturer. 

 

 
26 Fiske, Introduction to communication studies. s.86 
27 Vigsø, Orla, Valretorik i text och bild en studie i 2002 års svenska valaffischer, MTM, Johanneshov, 2018, s.71 

https://www.researchgate.net/publication/277879395_Valretorik_i_text_och_bild_En_studie_i_2002_ars_svenska_valaffischer
https://www.researchgate.net/publication/277879395_Valretorik_i_text_och_bild_En_studie_i_2002_ars_svenska_valaffischer
https://www.researchgate.net/publication/277879395_Valretorik_i_text_och_bild_En_studie_i_2002_ars_svenska_valaffischer
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Därför kommer en semiotisk och retorisk analys göras av alla de utvalda reklamfilmer och sedan 

jämföras, för att hitta skillnader, likheter och skapa en förståelse för varför, eller om 

kommunikationen är olika för dessa kulturer. Det som är viktigt att ha i åtanke, är att de utvalda 

reklamfilmerna har en amerikansk och svensk målgrupp. Amerika och Sverige är båda 

västerländska kulturer och har gemensamma samhällsstrukturer. Det är även relevant att vara 

medveten om att den konnotativa delen inte är självklar i och med att olika människor ser olika 

budskap i det objektiva (denotationen). Därför används retoriken för att förstärka de potentiella 

budskap som vi finner i det konnotativa.  

7. Analys  

Först kommer en beskrivning av denotationen i reklamfilmen av Volvo. Där det beskrivs konkret 

om vad som ses i bild. Utifrån den denotativa nivån kommer konnotationen att diskuteras, där de 

djupare meningarna bakom det vi ser beskrivs. 

Sedan görs samma sak för nästa reklam för samma produkt/varumärke fast för ett annat 

land/kultur. Sist görs en kulturell jämförelse mellan de två reklamfilmerna. Där diskuteras det 

skillnader och likheter men också varför reklamfilmerna är utformade som de är utifrån 

begreppen Etos, Patos och logos, samt de tre metafunktioner från kommunikationsteorin.   

Denna process kommer att upprepas på samma sätt med två reklamfilmer från Samsung. I 

Samsungs reklamer kommer speakern att sammanfattas efter den denotationen, för att göra det 

mer konkret och bara ha fokus på vad som ses i bild. Sist kommer det även tillkomma en 

jämförelse mellan Volvo och Samsung för att hitta potentiella skillnader och likheter. Sedan se 

ifall det finns några samband mellan dessa globala varumärken i hur de utformar deras 

reklamfilmer. 

7.1 Nya Volvo V90 Cross Country - 23 sept 2016 

 

I denna reklamfilm som är riktad åt en svensk marknad görs det reklam för Volvos nya V90 

Cross Country. I reklamfilmen får vi följa med ett par på en bilresa genom olika fina miljöer, 

med vad som skulle kunna anses som dåliga väderförhållanden genomgående. Det regnar, blåser 

och ser allmänt kallt ut. Tuffa miljöer med andra ord. Det som är i fokus är paret och självklart 

bilen som tar sig genom dessa miljöer. 

https://www.youtube.com/watch?v=erS3sNJr3Os
https://www.youtube.com/watch?v=erS3sNJr3Os
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7.1.1 Denotation:  

Filmen börjar med en scen där vi ser ett par stå på en höjd/klippa och tittar ut över vatten/hav och 

vi ser stora vågor på vattnet. Bilen står även strax intill dem. En lugn, men elegant musik börjar 

nästintill direkt. I nästa bild ser vi dem i halvbild men fokuset ligger på bakgrunden som är 

vattnet med vågorna och det är väldigt gråmulet. Även fast det inte är fokus på paret i förgrunden 

så ser vi att det blåser ordentligt i deras hår. Vi ser en till bild på enbart vattnet och sedan får vi 

en bild från inuti bilen på instrumentbrädan. En överblicksbild av den plats som vi precis varit i 

ses från ett fågelperspektiv. Vi ser sedan en bild över trädtoppar att bilen kör in i skogen bland 

träd. 

 

Här följer ett kort montage av bilen som kör på dåliga vägunderlag. Bilen kör på en väg som är 

regnig och blöt med hål och gropar, följt av en stenig och lerig väg. En bild inifrån bilen där man 

ser att de stänger panoramaglastaket innan de åker ut ur skogen. Vi ser kullar och berg som är 

kala utan någon vegetation förutom gräs följt av en halvbild på en rödhårig kvinna som tittar åt 

åskådarens vänster. Hon blundar strax innan nästa bild. Vi ser bilen framifrån i rörelse och den 

ser inte ut som den har kört igenom regn eller liknande, den är helt torr. Filmen fortsätter med en 

närbild på sidan av bilen där vi ser att vägen är blöt och från däcken stänker det vatten.  

 

Fokuset ligger på en hand som rör insidan av bilens fönster försiktigt, vi ser även att utsidan av 

fönstret är täckt av vatten som rinner. Filmen fortsätter och vi ser nu kvinnan stå på en klippkant, 

vid en mindre älv med en kamera i handen. Bilen fortsätter genom ett vattendrag försiktigt och vi 

ser en helbild av framdäcket i profil. 

 

Därav följer ytterligare ett montage av bilen när den åker igenom slingriga vägar där det är blött 

och regnar. Vi ser kvinnan utifrån bilen som lutar mot fönstret som är blött på utsidan och kollar 

ut. En landskapsbild där vi ser berg i 

horisonten och broar som sträcker som 

över små öar i vattnet. Vi ser ett sista 

montage av bilen som åker på en torr 

väg och solen skiner upp bilen. Sista 

bilen är att bilen försvinner in i bildens 

mitt nedför en bro.  

 
Bild 1: Avslutningbild Volvo V90 Cross Country svensk version.      
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Då kommer en text upp som först står “Introducing The New Volvo V90 Cross Country” följt av 

sluttexten “INNOVATION MADE BY SWEDEN”         

7.1.2 Konnotation:  

I den svenska V90-reklamfilmen så är det kort och konkret, mycket bilder på väderförhållande 

och natur. Bilen i sig, i denna miljö skapar en känsla av att bilen är tålig, gjord av hög kvalite och 

en tillflykt från det otäcka vädret. Ett tydligt exempel av flykt av det otäcka vädret är mot slutet 

där vi ser bilen med paret i rulla igenom oväder och sedan köra in i solskenet. Man skulle kunna 

säga att bilen är en tunnel till en bättre vardag.  

 

Det som denna reklamfilm erbjuder mest utav är Patos. Det är otroligt mycket budskap i formen 

av känslor. Hela filmen bygger i princip på att alla dessa otrevliga väderförhållande går att 

komma undan. Det går att ta sig igenom dem, ta sig till platser som inte skulle varit lika enkelt 

till fots och man gör det i komfort, elegans och lyx. Bilden när vi ser kvinnan dra fingertopparna 

längst bilrutan och vi ser att det är blött på utsidan ger oss känslan av trygghet som i sin tur gör 

det hemtrevligt.  

 

I slutet av filmen kommer texten “Innovation MADE BY SWEDEN”. Denna text är väldigt 

starkt laddad med budskapet att det är Sverige som har skapat och format denna bil. Med alla 

dessa naturbilder, dåliga väderförhållande, en stilren och snygg bil och med texten på slutet, det 

knyter samman oss svenskar. Det gör oss stolta till att vara “delaktiga” till det Volvo kallar en 

Innovation.      

 

 

7.2 The All-New V90 Cross Country - 15 sept 2016 

 

Även i denna reklamfilm görs det reklam för Volvos nya V90 Cross Country, fast med en 

utformningen som är riktad åt en amerikansk marknad. I reklamfilmen får vi följa med ett par på 

en bilresa genom olika fina miljöer, med vad som skulle kunna anses som dåliga 

väderförhållanden genomgående. Det regnar, blåser och ser allmänt kallt ut. Tuffa miljöer med 

andra ord. Det som är i fokus är mycket av parets resa i sig, vi ser dem stanna vid några ställen 

och till exempel vandra upp på ett berg och fotar vid en älv. Självklart är bilen även i fokus som 

tar sig genom dessa miljöer. Överlag är den väldigt lik den svenska versionen men har mer 

https://www.youtube.com/watch?v=Aaq6YJ5Rtcs
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“information” av hur till exempel bilen är programmerad med olika vägerundelags körlägen, 

men vi får ta del utav bilder på hur människorna till exempel vidrör olika objekt i bild och 

interagerar mer med själva miljön de befinner sig i. 

7.2.1 Denotation:  

Det som skiljer sig rent visuellt i denna version till störst del från den svenska, är längden. 

Det är mycket mer “extra” bilder med andra vinklar osv. Montagen innehåller tex 5 olika vinklar 

på bilen istället för 3 som i den svenska. I början när paret står vid vattnet uppe på klippan så är 

det även ingen musik. Filmen börjar alltså med ljud från miljön som tex vågor och vind. Det är 

inte förrän vi ser instrumentbrädan inuti bilen som musiken börjar. Innan vi ser instrumentbrädan 

får vi se när paret kliver in i bilen och det är fokus på kvinnan som ler. De sätter även på sig 

bältet och sedan ser vi instrumentbrädan och det är då musiken börjar. 

 

Kvinnan förekommer även mer i denna version. Efter första montaget av bilen på skogsväg 

underlag så kommer det ett “extra” montage av kvinnan. I montaget på kvinnan får vi se henne 

röra vid saker. Först ett träd, sedan dörrhandtaget på insidan av bildörren och sist ser vi hur hon 

försiktigt tar hennes finger typ och “räddar upp” en vattendroppe från en kvist.  

 

Vi ser sedan bilen lämna skogen såsom i den svenska versionen. Men innan vi kommer till den 

nya miljön får vi se en bild av displayen inne i bilen där de skiftar från “Off Road, Rough Roads” 

till “Dynamic, High Performance”. Sedan fortsätter de med montage på bilen i olika miljöer men 

även mycket fokus på kvinnan utanför bilen men även inuti bilen där man ser henne luta mot 

rutan och kolla ut.  

 

Filmen slutar på samma sätt som den 

svenska versionen förutom att texten 

inte är den samma. Här står det först 

“Introducing The New Volvo V90 

Cross Country” som är precis lika i 

den svenska, med sedan slutar filmen 

med texten. “Our Idea Of Luxury”. 

 Bild 1: Avslutningbild Volvo V90 Cross Country amerikansk version. 
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7.2.2 Konnotation: 

Det som skiljer sig som sagt störst i denna film från den svenska versionen är längdskillnaden. 

Den är mycket längre och har mer bilder på allt, bilen, naturen och människorna. Men överlag så 

bygger den amerikanska reklamfilmen på samma känslor. Även här är det mycket med bilen i de 

dåliga väderförhållanden. Tryggheten med komforten och flykten från regnet är detsamma.  

 

Det som sticker ut i denna reklamfilm är att det är mycket mer människor i bild. Vi ser mer 

utryck från människornas ansikten, tex någon som ser glad ut eller tittar ut genom fönstret och 

ser nöjd och trygg i blicken. Montaget på kvinnan innan de kör ut ur skogen är även något som 

skilde sig från den svenska versionen.  

 

 

  

Vi ser henne röra vid olika objekt, varför används det? Hon rör ett träd som ser ut att kännas 

stumt och fast, hon rör lädret på innerpanel av bildörren som ger en känsla av mjukhet, fräscht 

och lyx. Sista hon rör är en regndroppe som hänger på en kvist. Dessa bilder är en typ av 

semiotisk resurs som används för att förklara en känsla. Att vi ska känna och uppleva det 

kvinnan känner. I detta fall ser vi henne röra ett träd som är stumt som kan symbolisera att bilen 

är rejäl, stabil och därav säker. Sedan att hon rör lädret är en tydlig indikation till lyx. De flesta 

finare bilar brukar ha läder av något slag invändigt och att vi ser henne röra det ger oss 

associationen och känslan av lyx och kvalité, men även att bilen i sig är av “högre klass”.  

7.3 Kulturell Jämförelse 

I första anblick ser vi att skillnaden mellan den amerikanska och den svenska reklamfilmen är 

hur Etos, Logos och Patos används. Båda filmerna kommunicerar en känsla av kvalité och frihet. 

Med alla dessa bilder på dåliga väderförhållanden där vi ser bilen ta sig igenom utan problem 

och hur människorna sitter i trygghet men ändå i frihet, skapar just känslan av kvalité, trygghet 

och frihet då vi kan ta oss vart vi vill utan några problem.  
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Kommunikationen i den svenska versionen har mycket av den ideationella metafunktionen. Bilen 

representeras som den är, de är en verklig bild av vad bilen är kapabel av. Interpersonella 

metafunktionen i denna reklam är tex interaktionen mellan paret som åker i bilen. De skapar 

även relation till bilen. De befinner sig i den och den hjälper paret att ta sig dit de vill. Om man 

ska dyka djupare in, skulle man även kunna säga att bilen i sig är ett föremål som får dem att 

skapa en bättre relation. Bilen hjälper paret att uppnå en gemensam önskan, uppleva naturen och 

skapa nya minnen tillsammans. Bilens relation till själva naturen är även en viktigt del i detta. Vi 

svenskar har naturen nära till hands och något som vi uppskattar stort. Att då en svensk bil klarar 

av dessa miljöer och väder är något som vi kan relatera till och känna att “det där är en svensk 

bil, då den klarar av våra nordiska tuffa klimat och natur”. 

Det som sammanfattar och knyter ihop filmen är med hjälp av den textuella metafunktionen. Var 

den textuella metafunktionen kommer in i denna film, är med texten i slutet. “Innovation made 

by Sweden”. Alla dessa känslor och representationen av bilen kopplas ihop med denna text. Det 

Volvo vill då är att vi svenskar ska känna oss tilldelade äran att få vara en del av skapandet 

bakom denna lyxiga och robusta bilen som klarar vår nordiska natur. Det ger oss svenskar en 

känslan av stolthet eftersom vi “är med” bakom skapandet av denna bil. Patos är därför den 

bidragande faktor till hur vi kopplas den svenska versionen. 

I den amerikanska Volvo v90 reklamen ser vi mycket av både etos och logos. Människorna som 

vi ser mer utav i denna version hjälper att övertyga den amerikanska publiken att detta är bil för 

äventyrliga människor som vandrar upp på berg, som fotar i storm och är nära naturen. Detta 

framhäver att bilen är ämnad till de människor som är kunniga om det äventyrliga livet i en 

krävande och tuff miljö.  

Men att dessa människor väljer en sådan bil bekräftar även att de tycker att den är lämplig för 

deras ändamål. Detta går under Logos, deras val av bil är ett intyg till vad bilen är kapabel till. 

Människorna vi ser i bild ser väldigt belåtna och trygga ut i bilen som stärker intygandet ännu 

mer att detta är en bra bil. Den interpersonella metafunktionen är en stor del i denna reklamfilm 

då den bygger mycket på parets relation till bilen och hur de använder den som ett verktyg för att 

ta sig till andra miljöer. Bilderna där vi ser kvinnan vidröra de olika objekten ger oss som 

åskådare även en känsla av hur det känns. Vi tar upp det visuella av att hon rör objekten genom 

vår perception, som går vidare till vår kognition där vi sammanställer och tar fram våra tidigare 

erfarenheter, därav kan vi förstå känslan av att till exempel röra läder eller ett stumt träd. Det ger 
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oss som åskådare en typ interaktion, där vi lättare kan sätta oss in i situationen som sedan ger oss 

någonting att relatera till. 

I den svenska versionen ser vi många montage på hur bilen tar sig genom och över de olika 

miljöerna. Allt från grusvägar, genom vattendrag och genom ler täckta vägar. Men i den 

Amerikanska ser vi fler montage på hur den tar sig igenom olika underlag. Dessa bilder stärks 

även med en bild som sticker ut i den amerikanska versionen. En viktig detalj i den amerikanska 

versionen är bilden där vi ser hur föraren enkelt skiftar körläge i bilens meny från “Off road” till 

“Dynamic, High Performance” ger konsumenterna något extra. Man köper inte endast ett 

resonemang enbart från “imagen” etos utan vi behöver bli tilltalade genom logos förnuft för att 

bli helt övertygade. Bilden ger oss därför informationen om att den är byggd och har 

programdata för olika vägunderlag och “off road” var bara en av dem.  

7.4 Samsung- Russel Westbrook USA - 4 Juni 2017 

 

I denna reklamfilm från Samsung görs det reklam för deras varumärke men även deras produkt: 

Samsung Gear S3 som är en smartwatch. I reklamfilmen får vi följa med karaktären Russel 

Westbrook som är en amerikansk basketbollspelare från LA. Han förklarar sin uppväxt med 

svårigheter och hur han tog sig igenom för att uppnå sina mål. Sidleds med Russels historia får vi 

följa ett barn som förmodligen representerar honom som liten. Fokuset i reklamfilmen ligger 

mest på den emotionella historien om hans uppväxt, men vi ser samtidigt med symboler såsom 

hans bil, teknik och i slutet när barnen ser upp till honom som en idol att han har lyckats bra. 

Produkterna i sig ligger väldigt diskret placerad i historien. 

7.4.1 Denotation:  

Filmen börjar med att vi ser en person stå i ett fönster och ser ut över en nattlig stad. Här 

kommer en manlig voice over in. Filmen fortsätter med ett montage på stadsbilder, vägar och 

sedan en bild över hela staden med berg i bakgrunden. Då visas även texten “Driven”. Bilder blir 

nu dagtid och vi får en fortsättning av montage av stadsbilder, mer specifikt med 

bostadsområden. Vi ser att en afroamerikan köra en Range Rover och samtidigt hör vi den 

manliga voice overn som vi hörde i början. Närbild på när han rör ratten ser vi och kort därefter 

får vi ett följa ett barn som är på väg över en väg och går in i ett tåg. På tåget ser vi hur barnet 

tittar ut från tågfönstret ut på vägen, då klipps bilden till att vi ser ett tåg genom Range Rover 

bilrutan. Det fortsätter med ett montage på barnet som nu är med en annan jämnårig. Däremellan 

https://www.youtube.com/watch?v=oVcqLib8Vio
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ser vi igen en närbild på handen på bilratten, även närmare denna gång och vi ser en tydlig 

kontur av en klocka på mannens arm. Basketspelande barn visas i ett antal bilder i följd av en 

närbild på mannen i bilen som ler. 

 

En helikopter ses i bild som korsar bilden mot en blå himmel. Bilden klipps till att vi ser en 

skugga från en takfläkt och det är mörkare, en tydlig kontrast från den blå himmelen. Vi ser 

karaktären (mannen) gå inne i ett mörkt hus med neddragna persienner.  

 

Vi ser för tredje gången när mannen som kör bilen drar över sin hand över ratten fast denna gång 

med en väldigt oskarp bild. Vi ser sedan mannen lägga ner sin mobil bredvid sig vid mellan 

facket i bilen. Hans mobil är väldigt blank och även bilens inredning blänker av svart plast. Vi 

ser han lämna mobilen bakom sig och gå in i en baskethall. Precis innan han börjar träna ser vi 

honom kolla på sin handled där han har en digital klocka som lyser. Filmen fortsätter med att vi 

ser mannen träna/spela basket med yngre grabbar. Sedan på slutet ser vi honom svara när 

klockan ringer. 

 

För att sammanfatta voiceover. Den manliga rösten vi hör pratar om hur hans hemstad har funnit 

för honom och barndomsminnen. Han nämner även hur ingen trodde på honom och att han hade 

inga mål till att bli en NBA basketspelare utan han ville bara göra sin föräldrar stolta. Han 

fortsätter och säger att man ska aldrig sluta tro på sig själv och kämpa för det man vill. Sista 

meningen är när han svarar på klockan och en röst säger “Hey Russ, are you ready to get back to 

work?” och han svarar med “Of course I am!”. 

7.4.2 Konnotation: 

Överlag är det en väldigt berörande historia om hur karaktären Russel Westbrook, tog sig från 

förorten i LA med ingen uppbackning från föräldrarna, till att vara en framgångsrik NBA 

basketspelare. Alla dessa bilder på barnen i bostadsområdet symboliserar en återblick till 

barndom för huvudkaraktären. Vi ser även bilder på barnen som spelar basket och i följd av en 

bild av Russel som ser glad och nöjd ut. Det skulle kunna antyda att han ser möjligheterna i 

dessa barn. Han vet hur han själv hade det som barn och vad han åstadkommit hittills.  

Detta förstärks även i voice overn där han pratar om sin barndom och hur han tagit sig till där 

han är.  
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Vi ser vid ett tillfälle (00:53) att Russel åker förbi en basketplan där barn spelar. Han säger i 

voice overn att ordet ”Can't” har inte funnits i hans ordbok eftersom hans föräldrar har alltid 

motiverat honom till att följa sina drömmar. Bilden efter det får vi se vad som liknar en 

polishelikopter som flyger över och bilden skiftar då till en skuggbild av en fläkt inne i ett 

instängt rum. Polishelikoptern som övergår till en instängd miljö ger kopplingar till kriminalitet, 

förmodligen en förklaring att stället han växte upp på inte varit det bästa stället att växa upp i, på 

en samhällsnivå. Vi får sedan följa efter Russel bakifrån när han går in ett hus med neddragna 

persienner och hela huset känns trångt. Samtidigt pratar Russel om hur folk talar till andra att de 

inte kan uppnå deras mål osv. Direkt efter efter vi sett en bild på ett litet kök från huset, får vi en 

bild på Russels hand på ratten i bilen, fast i ofokus. Det skulle kunna vara en symbol av att han 

kommit från ett litet instängt ställe, där han alltid har haft ett tydligt mål att sträva efter som har 

gått igenom. Handen på ratten ger ett väldigt lättande känsla ifrån just det mörka instängda huset. 

Men därefter förstärks också frihetskänslan med en glimt av de ”lyxiga” produkterna.    

  

Vi ser en tydlig ethos karaktär här. Han har förståelse för barnens befintliga situation eftersom 

han själv varit där. Han ser även möjligheterna i vad de kan uppnå. Han själv som karaktär och 

att han gjort bra ifrån sig förstärks med hans lyxiga Range Rover som matchar hans teknik.  

Både hans klocka, mobil och bil är stilrena och utgör en symbolik av lyx. 

 

Han spelar basket med barnen i slutet och förklarar att han vill barnens bästa. Mot slutet ser vi ett 

gäng barn som ser väldigt glada ut att de fått varit med honom och de har ställt upp sig som om 

de skulle tagit en bild med honom. Vi kan tydligt se att han är en stor förebild för dessa barn.   

 

Sammanfattningsvis så är denna reklamfilm överlag laddad med en berörande historia om hur 

han tagit sig till toppen, filmen anspelar på pathos med detta. Sedan har vi även ethos eftersom vi 

har den rätta karaktären för sammanhanget. Varför han är den rätta karaktären för sammanhanget 

är eftersom han har som sagt en förståelse för situationen, han vet även hur man hur man går 
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tillväga för att pusha sig igenom. Varför han har en förståelse för situationen  är eftersom han har 

växt upp och varit i dessa områden där det råder problematik med barn som växer upp och inte 

vet vad de är kapabla att uppnå i livet. Att Russel har en förståelse för situationen visar på en 

kommunikation som bygger på hans erfarenheter, filmen kommunicerar även en relation som 

han skapar genom förståelse till de barn som han tränar i slutet till exempel. Därför har denna 

reklamfilm både delar av den ideationella metafunktionen och den interpersonella 

metafunktionen. Samsung är väldigt subtila med sina produkter överlag i denna reklam. Istället 

anspelar dem på en känslosam historia som anspelar på motivation och ett lyxigt liv.  

 

Att de väldigt diskret visar att han använder deras produkter skulle kunna bevisa att det är inget 

som måste förklaras, utan bara är det självklara valet för en sådan karaktär. Det är som Max 

Sutherland nämner i sin bok Advertising and the Mind of the Consumer. Att vissa reklamer 

fokuserar inte direkt på själva produkten, utan istället lägger fokus på den stereotypiska 

användaren. 28 

7.5 Samsung - Zlatan Ibrahimović Sverige - 5 oktober 2018 

 

Denna reklamfilm är riktad åt en svensk marknad med reklam för deras varumärke men även 

deras nya produkt: Samsung Galaxy Note 9. I reklamfilmen får vi följa med karaktären Zlatan 

Ibrahimovic som är en svensk berömd fotbollsspelare i grund och botten. Zlatan berättar hur han 

tycker det är viktigt att jobba för att ta sig dit man vill och att man behöver jobba hårt. Samtidigt 

som vi hör Zlatan prata om sitt jobb och hur han motiverar sig själv för att nå högre mål får vi se 

hur han på ett lugnt och avslappnat sätt tar sig till en fotografering som är en del av hans jobb. 

Det ser nästan ut som han skulle vara på semester med hans avslappnade stil, men även eftersom 

vi ser tydliga tecken på att han är Los Angeles. Men i själva verket är han där på jobb. Det som 

är fokus i denna reklamfilm är karaktären i sig och hans symboliska värde av framgång genom 

hårt arbete. Produkterna är diskret placerade i historien som även är Zlatans vardag. 

7.5.1 Denotation: 

 

Filmen börjar med överblicksbilder över en stad. Texten “A Journey by Samsung Galaxy” som 

syns över hela skärmen samtidigt. En voice over börjar att prata med en manlig röst. Vi får sedan 

 
28 Sutherland, Advertising and the Mind of the Consumer [Elektronisk resurs] What Works, What Doesn't and Why. s.11 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z42wi1CBK4
https://www.youtube.com/watch?v=_Z42wi1CBK4
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se Zlatan Ibrahimović vakna och ta sin smartwatch och mobil som ligger på ett nattduksbord 

bredvid. Ett montage på Zlatan när han tränar vid sitt hus visas, och vi ser att han bor i ett 

modernt hus på en höjd med en stad nedanför. Det är även soligt och ljust ute. 

 

Han ställer sig på en balkong och tittar ut över staden, sedan tittar han på sin smartwatch och 

säger “I am coming”.  Zlatan går långsamt ut ur huset och kliver in i baksätet av en bil.  

 

Han sitter och håller på med sin 

mobil i baksätet med ett leende på 

ansiktet medan vi ser staden åka 

förbi genom fönstret. Här kommer 

även en scen där vi ser ett barn stå 

och sparka en fotboll mot en väg. 

Då rullar Zlatan ner rutan medans 

de passerar och barnet ser honom 

stannar upp och släpper bollen. Vi ser barnets chockade min i slowmotion när de har passerat.  

Bilder på staden fortsätter och det är mycket gator med små butiker. Nu har Zlatan även lagt ner 

mobilen och tittar ut på olika saker som de åker förbi i bilen. Sedan kommer vi till en fotostudio 

där vi ser ett montage av honom jobba och ska vara med i en fotoshoot. Sista bilderna är på 

Zlatan när han åker iväg på en motorcykel nedför en gata mot en solnedgång. Där kommer även 

texten “Upgrade to Galaxy, Samsung”. 

7.5.2 Konnotation: 

Ethos är en stor del av denna reklam. Vi svenskar vet det mesta om Zlatan redan, vad han har för 

typ av liv och vad han har åstadkommit. Så det vi får se är alltså en karaktär som gjort bra ifrån 

sig, som lever ett lyxigt liv och använder Samsungs produkter. Eftersom han är rätt karaktär för 

sammanhanget kan även logos antyda att dessa produkter är bra eftersom Zlatan använder dem. I 

och med att han använder produkterna utgör det ett argument för en bra produkt. Varför han är 

rätt karaktär och utgör ett gott argument till varför dessa produkter är bra, är av den ideationella 

metafunktionen. Alltså Samsung visar med denna reklamfilm att en karaktär med erfarenheten av 

framgång använder deras produkter, kommunicerar en trovärdighet att dessa produkter 

underlättar arbetet till framgång.  Zlatan har även en “laidback” stil, väldigt lugn och avslappnad 
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som om han skulle ha varit på semester. I voice overn pratar han mycket om att man behöver 

jobba hårt för att komma dit man vill och få det man vill. Vi ser även att han har en god relation 

till Samsungs produkter i sig. Han sitter som sagt i baksätet av bilen och använder sin telefon 

med ett leende på ansiktet. Vi ser alltså att han använder Samsungs produkter med en positiv 

inställning. Detta tyder på en interpersonell metafunktion, filmen kommunicerar och visar hans 

goda relation till produkterna som underlättar hans vardag. 

 

Scenen där vi får se pojken stå och sparka bollen själv mot en väg medan Zlatan åker förbi är en 

väldigt symbolisk scen. Innan detta har vi redan blivit presenterade till Zlatans lyxiga liv med 

den fina villan han vaknar upp och bara det att han kliver in i baksätet av en bil indikerar att han 

har en chaufför som många ”kändisar” har. Vi får alltså en bild utav hans lyxiga liv utan att veta 

vem han är riktigt. I scenen där vi får se pojken stå och sparka bollen mot vägen och Zlatan åker 

förbi och ler mot han genom bilfönstret, då släpper pojken fotbollen och med en chockad min 

bara gapar när han ser Zlatan. Vi förstår att pojken känner igenom Zlatan och med hans gapande 

min inser vi även att Zlatan förmodligen är en stor förebild för den fotbollsspelande pojken. I och 

med att Zlatan pratar mycket om att han anser att jobb är ”nyckeln” till belöning, så ler nog han 

mot pojken eftersom han ser sig själv i honom och är glad att pojken spelar fotboll och tränar för 

att ”jobba” och bli bättre. 

 

Sedan ser vi bilder på staden som han åker igenom och det är mycket bilder på kända 

turistattraktioner såsom Walk of fame, gator med små butiker och att det är bra väder överallt. 

För oss Svenskar så är sol, värme och “solresa” någonting som ligger nära vårt hjärta, då vi har 

långa vintrar och överlag väldigt kallt. Patos, de använder sig utav turist kopplingar och med 

Zlatans laidback stil för att få fram känslan att han är på semester i ett varmt land. Sedan med 

kombinationen utav av hans voice over där han pratar om att man behöver jobba hårt för att få 

det man vill och komma dit man vill, syftar till att han jobbar på sin mobil när han sitter i bilen. 

Det ser väldigt lätt ut och han undviker stressen och kan då avnjuta vad som egentligen är hans 

jobb, till att vara en solsemester i LA. 

 

7.6 Kulturell Jämförelse 

 

Retoriken är i princip uppbyggd på samma sätt i både den svenska och amerikanska versionen. 

Båda använder sig utav Ethos och Patos. Karaktärerna är framgångsrika och har jobbat sig fram 
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till där de befinner sig idag. Det enda som skiljer sig med karaktärerna är att i den amerikanska 

versionen får vi en historia och en förklaring till hur Russel Westbrook har tagit sig från där han 

var som liten till den han är idag. Historien förklaras på ett inspirerande och känsloladdad vis. 

Varav i den svenska versionen får vi ingen historia om Zlatan. Utan vi får se en dag i hans 

vardag och samtidigt får vi höra hans tankesätt angående att man ska jobba för att ta sig dit man 

vill. Varför vi inte får någon historia om Zlatan är eftersom de flesta svenskar vet vem Zlatan är 

och vart han kommer ifrån. Därför behöver vi ingen historia och istället är det mer fokus på hans 

livsstil som visas i filmen. Man skulle kunna säga att Zlatan är en stor symbol för framgång hos 

oss svenskar.  

 

Varför vi får en bakgrund till Russells liv kan antingen vara för att amerikaner föredrar 

känslosamma historier eller att han inte är samma symbol som Zlatan är för hela det amerikanska 

folket. I Sverige är vi drygt 10 miljoner, medan i Amerika är det ca 330 miljoner. Stort land och 

mer folk gör att det blir en större konkurrens till att vara känd till alla människor i landet. Därför 

måste de precisera hans bakgrund och förklara vem han är i en inspirerande historia. 

8. Diskussion och resultat 

Utgångspunkten för denna undersökning har varit att försöka få en förståelse för hur 

reklamproducenter bemöter olika kulturers värden och olika tankesätt, därmed vilka semiotiska 

resurser och retorik som används för att skapa en reklam som når en global publik.  

Efter att analyserat dessa reklamfilmer med samma varumärke och produkt, men med olika 

nationella marknader som publik, har både likheter och skillnader trätt fram i användningen av 

semiotiska resurser.  

● Vad är skillnaderna mellan användandet av semiotiska resurser i Volvo och Samsungs 

reklamfilmer?  

Om vi börjar med Volvo så såg vi mycket av nationalromantik i den svenska versionen. Med alla 

bilder på naturen, de tuffa väderförhållande och med sluttexten “Innovation made by Sweden” 

fick vi svenskar tilldelade äran att få ta del av skapelsen av denna bil. Det som är intressant här är 

att Volvo bjuder in oss svenskar till att vara en del av detta varumärke. Människor vill oftast ta 

del av något varumärke på något sätt. Som nämnts tidigare av Elaine Wallace, att folk till och 
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med interagerar själva med varumärken på sociala medier för att förmedla deras identitet.29 

Volvo använder sig av en mer inbjudande och direkt kommunikation, där de bjuder in oss att ta 

del av deras varumärkeskultur med hjälp av deras sluttext. Då behöver vi svenskar inte fundera 

kring vårt meningsskapande till varumärket lika mycket, eftersom Volvo säger att vi redan är en 

del av deras varumärke som gör oss stolta.  

I den amerikanska Volvo reklamfilmen så ser vi i princip samma saker som i den svenska. Den 

enda skillnaden är att extra bilder visas som förstärker bilens funktioner och prestanda. 

Anledning till denna skillnad är förmodligen eftersom den svenska har fördelen att kunna trycka 

på känslan (patos) att bli tilldela äran av skapelsen eftersom det är en svensk bil. I den 

amerikanska reklamfilmen måste de istället då lyfta bilens prestanda och dess lyx. De har 

därmed bundit samman reklamfilmen med texten “our idea of luxury”. De väljer att lyfta och 

förklara att det här är våran syn på lyx, som är något de flesta människor uppskattar.  

I reklamfilmerna från Samsung som har analyserats, ser vi att Ethos är en viktig del i båda 

filmerna. Båda karaktärerna är framgångsrika idrottsmän som bär Samsungs produkter. Ämnen 

som diskuteras är framgång och hur man jobbar för att komma dit man vill. Samsung vill därför 

använda sig utav dessa karaktärer för att framhäva att deras produkter används utav 

framgångsrika människor, eller med andra ord, människor med erfarenhet. Som Sutherland 

säger, vissa reklamer fokuserar mer på den stereotypiska användaren än själva produkten i sig.30 

Eftersom de förklarar att framgångsrika människor använder deras teknik, så vill förmodligen 

andra människor använda deras produkter för att identifiera sig med att vara framgångsrik eller ta 

ett steg till att försöka bli det. 

● Vad är det för typ av kommunikation som används för de olika nationella marknaderna? 

Även fast det är skillnader och olikheter i dessa utformningar av reklamfilmer mellan de olika 

nationaliteterna och kulturer, så ser vi ett tydligt mönster av vad som behövs för att få människor 

att skapa associationer till dessa varumärken. Det som behövs i reklamfilmer oavsett vilken 

nationalitet eller kultur man kommer ifrån är: Den textuella metafunktionen. Det behövs alltså en 

sammanhängande kommunikation som bjuder in de specifika kulturerna att ta del utav ett 

varumärke, genom en typ av gemenskap.  
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● Vad man behöver tänka på när man producerar reklamfilm för nationella marknader? 

 

Som reklammakare behöver man därför känneteckna vad som lockar just den valda kulturen och 

välja de semiotiska resurser som kommunicerar en gemenskap. Ett exempel på det såg vi i 

Volvos reklamfilm där de skapade relationer till hela det svenska folket genom att ge en känsla 

av delaktighet och ära i skapandet av denna bil. Medan den amerikanska knöt samman det hela 

till att förklara att det är “lyx för oss”. Att leva lyxigt kan anses som en gemenskap, något man 

vill identifiera sig med och ta del utav med resten av lyxentusiasterna. Samsung bjöd in folket till 

att identifiera sig med framgång, men använde sig av olika semiotiska resurser eftersom de visste 

att Zlatan inte hade samma symboliska betydelse i Amerika som Russel har. Det som också 

stärkte produkternas pålitlighet var karaktärerna som passade in i sammanhangen. 

Friluftsmänniskor som har erfarenhet av natur och väder valde cross-country modellen för de 

visste att den skulle ta sig dit de ville, medan Samsung visade framgångsrika karaktärer som 

använda sig utav produkter som underlättar deras vardag och jobb. En interpersonell 

kommunikation blandat med logos förklarade det självklara valet. Men även det diskreta 

produktplaceringen i Samsungs reklamfilmer gav oss känslan av det självklara valet då 

produkterna i sig inte behöver argumentera för sina funktioner. 

Att bjuda in till en gemenskap är alltså en viktig del i en varumärkesstrategisk kommunikation. 

Att skapa goda associationer åt ett varumärke förenklas genom att ge människor något att 

relatera till och identifiera sig med. Som både Ekaterina Walter, Jessica Gioglio och Philip 

Kotler nämner, så är en förståelse för konsumenter en av de viktigaste delar i visuell 

marknadsföring. Men samtidigt måste de som producerar reklamfilm ha en förståelse som Walter 

och Gioglio nämner eftersom konsumenter bearbetar information från semiotiska resurser i 

reklamer på olika sätt på grund av deras kultur.  

Men eftersom det är en del skillnader mellan våra kulturer om vad som anses vara relaterbart, är 

det enklare att åtskilja reklamerna på så vis att man gör olika reklamfilmer för olika produkter till 

de olika nationaliteter/kulturer. Sedan bygga upp dem med de rätta semiotiska resurserna som 

behövs för att ge de olika människorna något att sedan relatera till. Som reklammakare ska man 

alltså tänka på de kulturella skillnaderna, ge människorna något de kan relatera till och 

identifiera sig med. För att de därmed ska uppleva en tillhörighet till ett specifikt varumärke.  

Men vad vet jag? Andra människor kanske ser andra typer av kommunikationsstrategier i dessa 

reklamfilmer? Detta är bara min kognitiva perception av denna analys. 
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