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Abstract 

Företag får det allt svårare att nå ut till sin målgrupp via reklamfilmer i dag, men ett effektivt sätt 

att göra detta på är storytelling. I denna analys kommer författaren att undersöka hur två 

reklamfilmer med en tydlig storytelling använder sig av berättarstrukturer och 

karaktärsutveckling för att bygga upp och producera en reklamfilm som skapar mervärde och 

knyter positiva relationer till konsumenterna. Resultatet av analysen visar att båda 

reklamfilmerna följer en tydlig berättarstruktur och karaktärsutveckling som medieproducenter 

kan lära sig av. 
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1.0 Inledning 

Enligt en amerikansk studie exponeras gemene man/kvinna för mellan 4000 - 10 000 annonser 

dagligen via olika medier online och offline.1 Med offline så menas det all annonsering som inte 

sker via internet. Vi står och väntar på bussen och ser tryckt reklam i busskuren, vi läser 

nyheterna online och ser reklam på hemsidan, vi ser sponsrade inlägg på Instagram. Det blir allt 

mer svårt att producera reklamfilmer som sticker ut och bygger en positiv relation mellan kund 

och företag. Vi har exponerats för så många reklamer varje dag att vi är mätta på den ständiga 

exponeringen och företagen försöker hela tiden hitta nya sätt att marknadsföra sig på för att nå ut.  

 

I dag gäller det inte enbart att skapa reklam i sig, utan i dag måste företagen skapa mervärde i 

sina reklamer som gör att tittarna blir trogna varumärket. När en kund kan identifiera sig med och 

känna gemenskap med ett varumärke så har företaget lyckats att skapa en positiv relation utöver 

deras produkt/tjänst, som kallas mervärde.2 Film och serier blir mer populära och 

streamingtjänster som Netflix ökar i antalet användare.3 Detta gör att företag i sin tur försöker 

anpassa sin reklam till att efterlikna filmer och serier. Storytelling inom reklamfilmer, där 

företagen försöker efterlikna filmer och tv-seriers struktur i berättande blir allt mer populärt för 

att knyta an och skapa positiva relationer till sina kunder. Reklam är inte längre reklam, idag 

gäller det istället att skapa ett mervärde som ger en personlig kontakt med kunden och de företag 

som kan göra detta vinner i det långa loppet. Medieproducenter måste ha detta i åtanke när dem 

skapar annonser idag för att maximera sina chanser att just deras reklamfilm når ut och träffar rätt 

målgrupp. Ett effektivt sätt att skapa mervärde hos kunden är att producera livsberättelser där vi 

får följa en huvudkaraktärens liv i en kort berättelse. Detta är ett effektivt sätt att producera 

mervärde eftersom människor kan oftast relatera till livsberättelser och identifiera sig med 

huvudkaraktären eller någon bi-karaktär i berättelsen. Resultatet blir en reklamfilm som 

engagerar tittaren och skapar starka känslor hos tittaren. Det är därför jag valt att analysera två 

stycken reklamfilmer som väcker starka känslor i mig när jag kollar på dem. Dessa två 

                                                 
1 Finding Brand Success In The Digital World, https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-

success-in-the-digital-world/#76b54ff6626e, hämtad 2020 - 02 - 10 
2 Dennisdotter, Emma & Axenbrant, Emma, Storytelling: ett effektivt marknadsföringsgrepp, 1. uppl., Liber, Malmö, 2008, S. 

24.  
3 Netflix - Statistics & Facts, https://www.statista.com/topics/842/netflix/ , hämtad 20-02-25  

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-the-digital-world/#76b54ff6626e
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-the-digital-world/#76b54ff6626e
https://www.statista.com/topics/842/netflix/
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reklamfilmer följer båda en tydlig berättarstruktur där vi som tittare kan känna igen hur 

reklamfilmerna är uppbyggda för att vi även kan se denna struktur i tv-serier och filmer. Båda 

reklamfilmerna har även en tydlig huvudkaraktär som genomgår en livsförändring under 

reklamfilmen. Dessa två reklamfilmer har som gemensamt att dem berättar delar ur en 

livsberättelse och berättelserna är så pass verklighetstrogna att vi tittare kan känna igen oss och 

identifiera oss med vissa karaktärer eller händelser i reklamfilmerna. Allt detta gör att båda 

reklamfilmerna är intressanta att analysera ut ett medieproducent-perspektiv då vi 

medieproducenter kan ta lärdomar av hur vi kan strukturera upp en reklamfilm som fångar 

tittarens intresse, håller kvar deras uppmärksamhet under hela reklamfilmen, skapar mervärde 

och positiva relationer till företaget och får tittaren att bli en kund.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett sätt för medieproducenter att skapa mervärde i reklamfilmer är genom storytelling. 

Storytelling innebär att man berättar en strukturerad berättelse i sin reklam istället för att enbart 

framhäva fakta om sin produkt/tjänst. Vi människor tar på ett effektivt sätt in information via 

berättelser och det är något vi gjort under flera tusen år. Vi människor har genom tiderna använt 

historier för att förmedla information mellan oss och man har hittat nedskrivna berättelser från 

forntida Egypten och tidigare än så.4 Enligt sociologen Anna Johansson lär vi oss om våra egna 

erfarenheter, om världen, om moral och etik genom berättande.5 Berättelser är därför mycket 

viktiga i hur företag kan uttrycka och skapa en bild av sig själva för kunden och kunna nå ut och 

stärka relationer till deras kunder.  

 

Enligt manusförfattaren Michael Hauge knyter en bra berättad historia an relationen mellan 

konsument och företag och skapar ett starkt band mellan dem.6 De flesta kan berätta en berättelse, 

men att kunna berätta en bra berättelse som fångar tittarens uppmärksamhet och håller kvar den 

är en större utmaning. Det är därför ytterst viktigt för medieproducenter som producerar 

                                                 
4 Margaret Lucke, Schaum's Quick Guide to Writing Great Short Stories, 1998, s.1. 
5 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, S.16.  
6 Michael Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients, 2017, S. 10.  
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reklamfilmer att lära sig hur man berättar en bra berättelse på några få minuter för att komma 

närmare och skapa ett starkt band till tittarna.  

 

Den här uppsatsen undersöker och analyserar två stycken reklamfilmer som använder sig av 

storytelling i sina reklamer. Varje reklamfilm är mellan 3-4 minuter lång och båda 

reklamfilmerna berättar en strukturerad berättelse i sin reklamfilm istället för att enbart presentera 

fakta om produkten/tjänsten. Finns det några lärdomar medieproducenter kan ta med sig för 

framtida reklamfilmer? Hur kan vi med hjälp av en berättarstruktur producera en reklamfilm som 

fångar tittarens uppmärksamhet i början av reklamfilmen, håller uppmärksamheten genom hela 

filmen och skapar en positiv inställning till företaget som annonserar med reklamfilmen?  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur två stycken reklamfilmer använder sig av 

storytelling för att bygga upp en narrativ struktur och utveckla karaktärer genom berättelsen.  

Ett av de mest effektiva sätten att skapa positiva relationer till sina kunder är att skapa 

reklamfilmer som har en tydlig storytelling i filmen. Storytelling innefattar struktur och 

karaktärer, och det är två saker som vi medieproducenter kan vara med och jobba fram för att 

skapa en så effektiv berättelse som möjligt. Om vi medieproducenter vet hur vi kan strukturera 

upp en narrativ berättelse och bygga en intressant karaktärsutveckling så kan vi även då 

maximera vår chans att reklamfilmen vi gör tas emot positivt hos tittaren, skapar mervärde och 

bygger en positiv relation mellan företaget/reklamfilmen och tittaren.  

 

De frågor som ställs i relation till detta är: 

 

1. Hur konstruerar dessa två reklamfilmer sina berättarstrukturer?  

Analysen kommer undersöka hur dessa två reklamfilmer strukturerar upp sina berättelser med 

hjälp av Michael Hauges sex steg som är “the setup”, “the crisis”, “the pursuit”, “the conflict”, 

“the climax” och “the aftermath”. Analysera i vilken ordning dessa sex steg sker i berättelsen och 

om vilka steg som får mer utrymme respektive mindre utrymme i berättelsen.  
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2. Hur ser karaktärsutvecklingen för huvudkaraktärerna ut?  

Med hjälp av John Trubys sju steg för en karaktärsutveckling “weakness and need”, “desire”, 

“opponent”, “plan”, “battle”, “self-revelation” och “new equilibrium” analysera hur 

huvudkaraktärerna i båda reklamfilmerna strukturerar upp dessa sju steg för huvudkaraktärens 

utveckling i reklamfilmen. Finns det vissa av dessa sju steg som får mer utrymme respektive 

mindre utrymme i reklamfilmerna? I vilken ordning kommer alla sju stegen? Används alla sju 

stegen?  

 

3. Hur kan medieproducenter använda sig av en tydlig berättarstruktur för att producera 

reklamfilmer som stärker positiva känslor mellan företaget och tittaren?  

Analysen kommer besvara hur medieproducenter kan använda storytelling i sina reklamfilmer för 

att positionera företaget som annonserar som lösningen på problemet. Analysen kommer 

undersöka hur företag kan väva in sig själva i berättelsen och positionera sig själva som lösningen 

på problemet som huvudkaraktären i deras reklamfilm upplever.  
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2.0 Tidigare forskning 

 

2.1 Storytelling inom reklamfilm 

Storytelling är hur vi med hjälp av berättelser berättar något. Det kan vara för t,ex ett företag som 

vill presentera en produkt/tjänst eller enbart för att berätta en intressant berättelse om något vi 

varit med om till en bekant. Inom storytelling så finns det olika begrepp som används för att dela 

upp vilken typ av storytelling man pratar om. Om vi riktar in oss på att använda storytelling i våra 

reklamfilmer med syfte att sälja en produkt/tjänst så används ett begrepp som heter Corporate 

Storytelling som ekonomerna Emma Dennisdotter och Emma Axenbrant tar upp i sin bok 

Storytelling: Ett effektivt marknadsföringsgrepp. Corporate storytelling handlar om hur företag 

kan skapa historier kring sitt företag och sin produkt som skapar ett mervärde till sina kunder.7 

Enligt organisationsteoretikern och professorn David Aaker och amerikanska entreprenören Erich 

Jochamisthaler har psykologer bevisat att information som tas upp genom storytelling är tre 

gånger så effektiv som att endast presenteras med fakta.8 Fakta är information och fördelar om en 

produkt/tjänst. En del företag väljer att presentera sina produkter eller tjänster med hjälp av en 

reklamfilm som endast presenterar om produkten/tjänstens fördelar. Men det finns andra sätt att 

presentera sin produkt/tjänst på som kan vara mer effektivt, och ett av de sätten är att presentera 

fakta om produkten/tjänsten med hjälp av storytelling. Genom att presentera information genom 

storytelling så kan fördelarna med produkten istället bakas in och visas i berättelsen. Det är därför 

storytelling inom reklamfilmer inte enbart skapar ett mervärde till kunden, utan även gör det 

möjligt för företaget att berätta och lära ut om sin produkt/tjänst till kunden tre gånger så effektivt 

som med en reklam som enbart presenterar fakta.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Dendisdotter & Axenbrant, Storytelling, S.10.  
8 Dennisdotter & Axenbrant, Storytelling: Ett effektivt marknadsföringsgrepp, S.10 



 

6 

2.2 Fördelar med storytelling 

Det finns flera positiva fördelar med att använda sig av storytelling inom sin reklamfilm. 

Axenbrant och Dennisdotter lyfter fram några exempel i sin bok: 

 

● Storytelling är mycket kostnadseffektivt. 

● Storytelling ger möjligheten till differentiering från konkurrenterna. 

● Storytelling skapar uppmärksamhet kring företaget. 

● Genom en historia kan företaget erbjuda mervärde. 

● Storytelling är ett mycket kreativt arbetsredskap. 

 

Det finns ytterligare fördelar med att producera reklamfilmer som har en tydlig berättelse i sig. 

En av fördelarna är att reklamfilmer som produceras på detta vis har oftast mindre klagomål och 

invändningar emot sig.9 Detta sker eftersom om tittaren kan identifiera sig med huvudkaraktären 

och leva sig in i berättelsen så påverkar det även tittarens ego och självbild, där vi människor inte 

är lika bekväma att ifrågasätta oss själva.10 Nai-Hwa Lien & Yi-Ling Chen tar upp i sin artikel 

“Narrative ads: The effect of argument strength and story format” att en väl berättad berättelse i 

reklamfilmer gör att tittaren kan förlora sig i berättelsen och fokuserar enbart på berättelsen, där 

produktens argument helt glöms bort.11 Det gör att reklamfilmer med en berättelse kan komma 

undan med svagare argument om varför deras produkt är den bästa medan reklamfilmer utan en 

berättelse behöver starkare argument för att övertyga tittarna om sin produkt/tjänst.  

 

En annan fördel med berättelser är att en stor del av all information vi människor sparar i våra 

hjärnor är episodiska och därför gör det att vi upplever ett sorts njutning av att höra på berättelser 

just eftersom dem oftast berättas i uppbyggda episoder med olika händelser.12 Eunjin Kim, S. 

Ratneshwar och Esther Thorson har via “Journal of advertising” gjort forskning på effekten av att 

ha en berättelse i reklamfilmer gentemot reklamfilmer som inte har någon berättelse i sig. 

                                                 
9 Russell K.H. Ching and Pingsheng Tong, Narrative online advertising: identification and its effects on attitude toward a 

product, 2013, S. 415.  
10 Eunjin (Anna) Kim, S.Ratneshwar & Ester Thorson, Why Narrative Ads Work: An Integrated Process Explanation, 2017, 

S.285.  
11 Nai-Hwa Lien, Yi-Ling Chen, Narrative ads: The effect of argument strength and story format, 2011, S.2.  
12 Arch G. Woodside, Suresh Sood, Kenneth E. Miller, When Consumers and Brands Talk: Storytelling Theory and 

Research in Psychology and Marketing, 2008, S.99.  
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Resultatet visar att reklamfilmer med en tydlig berättelse i sig skapar starkare band till tittarna 

och en positiv inställning till deras varumärke.13 Berättande av berättelser i reklamfilm gör att 

tittaren kan sätta sig in i karaktärens situation och uppleva allt som karaktären upplever i filmen, 

och det i sin tur ger en njutning av reklamfilmen.14 

 

2.3 Nackdelar med storytelling inom reklamfilmer  

Storytelling i reklamfilmer behöver inte alltid ge en positiv effekt. Att strukturera upp och berätta 

en berättelse är väldigt svårt att göra på kort tid och reklamer som använder storytelling brukar 

oftast vara lite längre, där produkten/tjänsten som säljs presenteras i slutet av filmen. Detta gör att 

det finns en risk att tappa tittarens fokus under reklamfilmen eller att det kan bli otydligt om vad 

exakt reklamfilmen vill sälja. Det finns en risk för att tappa tittaren om reklamfilmen är för lång 

eller ointressant för tittaren. Enligt marknadsföringsprofessorn Laurence Dessart kan storytelling 

skapa “narrative transportation” som betyder att berättelsen aktiverar tittarens fantasi och tittaren 

kan på så vis “försvinna in i” reklamfilmen och uppleva ett tillstånd som inte är förankrat i 

verkligheten.15 Detta blir problematiskt för företaget när en tittare målar upp en allt för fantasifull 

bild och “försvinner” in i reklamfilmen och kan glömma bort att hen är en konsument som ska 

köpa produkten/tjänsten dem ser.16 En annan nackdel är att produkten/tjänsten som ska 

marknadsföras i reklamfilmen hamnar i skymundan och det blir inte alltid självklart vad företaget 

vill ha sagt med reklamfilmen. Eftersom reklamfilmer med storytelling i sig oftast är några 

minuter långa så är det lätt för reklamfilmen att inte vara tillräckligt tydlig med vad som 

annonseras i reklamfilmen eller när själva produkten/tjänsten först presenteras. Storytelling i 

reklamfilmen blir då viktigare att presentera än själva produkten/tjänsten som faktiskt ska säljas.  

  

                                                 
13  Eunjin, Ratneshwar & Thorson, Why Narrative Ads Work, S.293.  
14 Ching & Tong, Narrative online advertising, S. 420.  
15 Dessart Laurence, Do ads that tell a story always perform better? The role of character identification and character type 

in storytelling ads, 2018, S.290.  
16 Dessert, Do ads that tell a story always perform better? s.301. 
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3.0 Metod och material 

 

3.1 Metod 

Denna uppsats kommer att genomföras via en kvalitativ analys. De två reklamfilmerna kommer 

analyseras utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på form, där berättelsens narrativ och 

karaktärsutveckling är det som analyseras.17 Steg ett blir att välja ut två stycken reklamfilmer som 

följer en tydlig berättarstruktur i sin reklamfilm. Steg två är att hitta relevant teori som dels går 

igenom berättarstrukturer inom storytelling, men även hitta tidigare forskning som hjälper till att 

argumentera i analysen. Steg tre är att med hjälp av Michael Hauges bok Storytelling Made Easy: 

persuade and transform your audiences, buyers, and clients och John Trubys bok The anatomy of 

story: 22 steps to becoming a master storyteller, analysera om dessa två reklamfilmer följer deras 

berättarstruktur och karaktärsutveckling. Michael Hauges bok passar väldigt bra i denna analys 

för att bokens innehåll vänder sig till företag och reklamskapare som vill lära sig att producera 

reklam med storytelling i sig. John Trubys bok passar även den väldigt bra som underlag till 

analysen då innehållet i den boken går igenom hur man kan skapa en bra berättarstruktur där 

fokus ligger mer på karaktärsutveckling och hur man skapar en huvudkaraktär som genomgår en 

så pass intressant utveckling i berättelsen att det blir intressant för tittare att kolla på.  

 

3.2 Material 

Urval 

Analysen kommer att undersöka hur reklamfilmer med hjälp av storytelling strukturerar upp sina 

berättelser och karaktärer. Därför har en reklamfilm från Elkjop och en från Volvo valts för att 

analyseras. Båda reklamfilmerna har en tydlig narrativ berättarstruktur i sig, men även en 

huvudkaraktär som gör en dramatisk livsförändring i reklamfilmerna. Båda reklamfilmerna är 

mellan 3-4 minuter långa, berättar en livsberättelse, har en tydlig narrativ struktur och 

karaktärsutveckling i sig.  

                                                 
17  Johansson, Narrativ teori och metod, S.16.  
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4.0 Teori 

4.1 Den dramatiska koden 

Enligt manusförfattaren John Truby har varje bra berättelse en “dramatisk kod” i sig, och det är 

även något vi människor besitter djupt in i vårt psyke.18 Den “dramatiska koden” visar hur en 

människa kan växa och förbättras från sitt forna jag. Om vi bryter ner en bra berättelse så behöver 

den enligt Truby en huvudkaraktär som vill något, vad han måste göra för att få det han vill och 

vilka konsekvenser han kommer genomgå för att få det han vill.19 Varje bra berättelse visar hur 

varje människa besitter kapaciteten att bli en bättre människa och utvecklas, och det är därför vi 

gillar berättelser så mycket.20 Varje berättelse behöver en karaktär som vill ha något, där det finns 

motstånd som sätter stopp för att karaktären får det han vill direkt. Om motståndet inte funnits 

hade karaktären fått det han velat ha direkt och det hade inte blivit någon berättelse. Det är där 

den dramatiska koden kommer in och strukturerar upp hur karaktären behöver möta motstånd för 

att försöka nå sitt mål och få det han vill. Kodens uppgift är att visa hur en karaktär ändras eller 

inte ändras och varför detta sker.  

 

4.2 Olika former av berättelser 

Truby presenterar fem olika sätt att berätta en berättelse på.21 Den första är en “linear story” där 

vi får följa huvudkaraktären från start till mål. Det andra sättet är en “meandering story” där vi 

följer huvudkaraktären och hens resa utan något riktigt direktiv i sig. Huvudkaraktären har ett mål 

men det är inte starkt nog för att enbart fokusera och gå efter målet. Det tredje är en “spiral story” 

där huvudkaraktären återvänder till ett särskilt minne eller händelse för att sedan hela tiden lära 

sig lite mer hela tiden. Det fjärde sättet är en “branching story” där flera karaktärer har något 

gemensamt från en händelse men sedan splittrats och tagit sin egen väg i berättelsen. Det femte 

och sista sättet är en “explosive story” där vi får följa flera karaktärer och deras berättelse 

samtidigt.22 

 

                                                 
18 Truby, John, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, 1. pbk. ed., Faber and Faber, New York, 

2008, S.4- 5.  
19 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.5.  
20 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.6.  
21 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.7.  
22 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.8 - 10 
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Truby menar att i en medioker berättelse har vår huvudkaraktär endast ett psykologiskt besvär 

som hen måste överkomma och inte skadar någon annan än huvudkaraktären. Men enligt Truby 

så har riktigt bra berättelser en huvudkaraktär med ett moraliskt dilemma och ett psykologiskt 

problem.23 Huvudkaraktären måste inte enbart överkomma ett psykologiskt problem som skadar 

hen, utan även ändra sig moraliskt för att inte skada folk runt omkring han. I en berättelse med 

denna uppbyggnad så påverkar fler än enbart huvudkaraktären av hans resa och det gör att 

problemet huvudkaraktären har blir större än enbart för honom själv.  

 

4.3 Uppbyggnad av berättelser genom karaktärer 

Det räcker inte med att enbart veta om storytelling för att kunna producera en effektiv 

reklamfilm. Det gäller även att veta hur storytelling kan användas inom reklamfilm.  

För att kunna berätta en effektiv berättelse så finns det olika ramar man kan följa för att bygga 

upp en intressant kort berättelse.  

 

I boken Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients  

finns det sex steg en berättelse bör följa, där varje berättelse måste ha karaktärer, en längtan och 

konflikter.24 De sex olika stegen varje berättelse bör följa är:  

 

1. “The setup”. Här presenteras vi för och får följa vår huvudkaraktärens liv innan han/hon 

har genomgått någon förändring i hens liv.  

2. “The crisis”. Här introduceras ett problem eller ett mål som vår huvudkaraktär vill åt.  

3. “The pursuit”. Här får vi följa hur vår huvudkaraktär tar sin an problemet för att nå sitt 

mål. 

4. “The conflict”. Medan vår huvudkaraktär tar sig an problemet så stöter han på problem på 

vägen.  

5. “The climax”. Här är berättelsens höjdpunkt där huvudkaraktären antingen lyckas lösa 

problemet eller inte.  

6. “The aftermath”. Här får vi se hur hur huvudkaraktärens liv är nu efter denna resa. 25 

                                                 
23 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.39.  
24 Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 1.  
25 Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 3-6.  



 

11 

 

Ett annat sätt att bygga upp en berättelse på är genom att ha en intressant karaktärsutveckling där 

vi får följa huvudkaraktären och se förändringen som hen gör. John Truby lyfter fram sju viktiga 

steg varje karaktär måste genomgå i en berättelse: 

 

1. “Weakness and need”. Berättelsen börjar med huvudkaraktärens svaghet och problem 

som håller han/hon tillbaka från att leva ett bättre liv.  

2. “Desire”. Huvudkaraktären måste sedan ha ett mål som han/hon vill uppnå för att 

förbättra sitt liv. Målet brukar vara i samband med problemet som huvudkaraktären 

upplever. 

3. “Opponent”. Det motstånd som håller tillbaka huvudkaraktären från att enkelt uppnå sitt 

mål. Motståndaren behöver inte vara en ond människa, utan det kan vara ett motstånd 

inom han själv.  

4. “Plan”. Huvudkaraktären har någon form av plan för att nå sitt mål.  

5. “Battle”. Huvudkaraktären och hans motståndare/motstånd möts och här vinner eller 

förlorar huvudkaraktären.  

6. “Self-revelation”. Det stora slaget innan får huvudkaraktären att inse vem hen egentligen 

är. 

7. “New equilibrium”. Huvudkaraktärens liv återgått till det normala igen, men denna gång 

är huvudkaraktärens problem löst och han är en ny människa med de lärdomar han lärt sig 

på vägen. Värt att notera att huvudkaraktären behöver inte alltid vinna slaget och lösa sitt 

problem på ett positivt sätt. Huvudkaraktären kan lika väl förlora slaget men insett sina 

egna problem. Huvudsaken är att vi tittare kan se lärdomarna som han genomgått.26 

  

                                                 
26  Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.38 - 49.  
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5.0 Analys 

Denna analys kommer genomföras på följande sätt: 

Först kollas reklamfilmerna igenom. Efter det kommer den narrativa strukturen att analyseras 

med hjälp av Michael Hauges sex steg.27 Efter det kommer karaktärsutveckling av 

huvudkaraktären analyseras med hjälp av John Trubys sju steg.28 

 

5.1 Synopsis The Little Drone29
 

 

Bild 1: Reklamfilmen The Little Drone för Elkjop. Vi ser ett flygplan flyga över en stor aktiv vulkan. 

 

I denna reklamfilm får vi följa en berättelse mellan en liten tjej och vad som förmodligen är 

hennes farfar/morfar. Vi börjar reklamfilmen med att den lilla tjejen och hennes familj åker ut till 

landet där dem hälsar på hennes morföräldrar/farföräldrar. Under början av denna vistelse verkar 

morfar/farfar vara en vresig gubbe som inte vill ha mycket social kontakt och håller sig för sig 

själv. Under filmens gång får vi dock se en annan sida av morfar/farfar där det visar sig att han 

varit pilot tidigare i livet och varit med om en rad av äventyr och missöden. Samtidigt som detta 

utspelas får vi även se hur relationen mellan den lilla tjejen och morfarn/farfarn verkar bli bättre 

och det slutar med att morfadern/farfarn hjälper den lilla tjejen vars drönare hon har kraschat i ett 

träd genom att köpa en ny drönare från Elkjop.  

                                                 
27 Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 3-6. 
28 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.38 - 49. 
29 https://vimeo.com/344580693 hämtad 10/02-2020 

https://vimeo.com/344580693
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5.1.1 The Setup: 

Narrativ struktur = Vi börjar berättelsen med att introducera en karaktär som kommer bli en 

viktig del i berättelsen, nämligen den lilla tjejen. Kort därefter presenteras vi även för 

huvudkaraktären i denna berättelse som är den vresiga och tillbakadragna gubben som inte 

kommer ut och hälsar på familjen när de anländer. Anledningen till att han är huvudkaraktären 

och inte den lilla tjejen är för att han genomgår den mest dramatiska livsförändringen och 

majoriteten av scenerna som visualiserar en livsförändring är genom hans synvinkel. Vi får en 

inblick i hur huvudkaraktärens liv ser ut just nu innan han har tagit tag i hans problem. Det är här 

reklamfilmen målar upp huvudkaraktären för att skapa empati och förståelse för tittaren. Som 

Hauge tar upp i sin bok, vi tittare vill uppleva känslor genom dessa karaktärer.30  

 

Karaktärsutveckling = Huvudkaraktären i denna reklamfilm är den äldre mannen. Det vi tydligt 

kan se i början av berättelsen är en vresig äldre man som håller sig undan och inte kommer och 

välkomnar familjen som hälsar på, utan istället väljer att stirra lite argt genom ett fönster. Som 

Truby tar upp i sin bok så är det mer engagerande för tittaren att följa en berättelse där 

huvudkaraktären dels har ett problem han vill lösa, men även att hans problem skapar ett 

moraliskt dilemma för människor runt omkring han.31 Huvudkaraktärens problem här är att det är 

något psykiskt som plågar honom och gör att han håller sig undan. Hans moraliska dilemma är att 

genom att låta sig påverkas av hans psykologiska problem gör att folk runt omkring han tar illa 

upp och skadas av hans otrevliga sätt.  

 

Bild 2: Vi ser den lilla tjejen och flygning av hennes drönare. Vi ser även huvudkaraktären  och momentet innan han 

får flashbacks.  

 

                                                 
30 Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 28. 
31 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.39. 
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5.1.2 The Crisis: 

Narrativ struktur = 0:45 in i berättelsen presenteras vi för huvudkaraktärens kris och mål (The 

Crisis). Det är nu vi introduceras för huvudkaraktärens problem men även ett mål att lösa sitt 

problem. Vi ser den lilla tjejen flyga med sin drönare ute på gården och huvudkaraktären ser detta 

och får en flashback till minnen tidigare i hans liv. Vi får uppleva huvudkaraktärens liv som ung, 

där han som pilot själv flyger ett plan runt i världen, fotograferar och skriver om händelser, 

skrattar och upplever ett äventyrligt liv men även personliga trauman. 1:41 in i berättelsen ser vi 

hur huvudkaraktärens mål visualiseras tydligt genom att han vill bryta sig loss från sin 

psykologiska smärta och öppna upp/bli mer social och glad. Dessa visualiseras genom att den 

lilla tjejen tittar försiktigt på den äldre mannen, som först ger henne en kall blick för att sedan 

försiktigt le mot henne.  

 

Karaktärsutveckling = Huvudkaraktärens första riktiga förändring sker 0:45 in i berättelsen där 

vi får reda på att huvudkaraktären levt ett äventyrligt liv som ung och förmodligen längtar 

tillbaka till dessa dagar. Vi kan se hur han plågas av ett inre motstånd som gör att han har svårt att 

vara en social och glad person i sin omgivning. Här ser vi krisen och problemet som han står 

inför. Men samtidigt kan vi se en motivation att lösa sitt problem genom att vid 1:41 kollar han 

lite försiktigt på den lilla tjejen och försöker öppna upp sig och bli mer social. Det är också första 

gången vi ser huvudkaraktären göra något försök till att ändra på sig. Här kan vi se en motivation 

till att huvudkaraktären vill lösa sitt 

problem och det är även här berättelsen 

verkligen tar fart och vi tittare kan nu 

förvänta oss att huvudkaraktären kommer 

genomgå en förändring. 

 

Bild 3: Vi ser huvudkaraktärens första försökt att ändra på sig 

och ett flertal scener när han jobbar med sina motgångar och 

flashbacks.  
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5.1.3 The Pursuit/The Conflict: 

Narrativ struktur = Nu har vi kommit till den del i berättelsen när huvudkaraktären jobbar mot 

sitt mål (The Pursuit) och försöker lösa sitt problem. Händelsen som startade huvudkaraktärens 

resa var den lilla tjejen som flög med sin drönare ute på gården och det framkallade flashbacks i 

huvudkaraktärens liv. Nu får vi följa huvudkaraktären som kämpar med sitt inre för att lösa sitt 

problem. I dessa scener kan vi även se The Conflict som visar huvudkaraktärens motgångar 

medan han försöker lösa sitt problem.  

 

Karaktärsutveckling = Vi kan nu tydligt se hur huvudkaraktären kämpar med att lösa sitt 

problem som är att bli en mer social och kärleksfull person. I denna del av berättelsen kan vi både 

se huvudkaraktärens saknad från ett ungt äventyrligt liv men också hans motgångar med sig själv 

och sitt  psyke att acceptera och gå vidare med sitt liv. Tydliga exempel är alla de scener som 

bildar en stor kontrast i hur hans liv har varit och hur det är nu. Från att stå och uppgivet stirra ner 

i marken när han hugger ved till att vara med och hjälpa utsatta barn i andra länder, från att stå 

och kolla igenom gamla anteckningar och foton på en kvinna som förmodas vara hans kärlek till 

att se scener med vad vi antar är med henne liggandes i sängen och hålla om varandra. Vi kan se 

hans motgångar i hur han har svårt att acceptera att hans liv inte är detsamma längre och gå 

vidare ifrån sitt liv om ung. Här ser vi även väldigt tydligt hur Elkjop har vävt ihop The Pursuit 

med The Conflict och presenterar de för oss tittare samtidigt i berättelsen.  

 

 

5.1.4 The Climax: 

Narrativ struktur = Nu har vi kommit till The Climax i berättelsen där huvudkaraktären 

antingen löser sitt problem eller inte. Uppbyggnaden till denna del görs väldigt starkt genom att 

vi får se huvudkaraktärens motgångar när han flyger i dåligt väder som ung pilot. Momentet när 

huvudkaraktären måste välja att antingen gå emot sina inre motgångar och bli en mer social och 

kärleksfull person eller inte händer vid 3:15-3:16 in i filmen då den lilla tjejens drönare kraschar 

in i ett träd och huvudkaraktären kan då välja att antingen hjälpa den lilla tjejen som kommer 

resultera i att han kommer närmare sitt barnbarn och blir en mer kärleksfull person eller så 

struntar han i det och låter sina inre motgångar och smärta ta över och bryr sig bara om han själv. 
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Här ser vi tydligt hur hans moraliska dilemma som togs upp i The Setup nu påverkar folk runt 

omkring honom.  

 

Karaktärsutveckling =  

Från 3:00 till 3:15 in i filmen får vi se hur huvudkaraktären som ung flyger i oväder blandat med 

bilder när den lilla tjejen flyger sin drönare. Efter den lilla tjejen kraschat med sin drönare så får 

vi se bilder på när huvudkaraktären kraschat med sitt flygplan. Nu har huvudkaraktären ett val 

som han måste göra. Vi har fått sett i hela filmen fram tills nu hur huvudkaraktären plågas av 

gamla minnen och ett annat liv som ung, där han har svårt i nutid att acceptera det som varit och 

gå vidare. Det som gjort att han har börjat tänka tillbaka på gamla minnen och visa en motivation 

att ändra på sig (se The Crisis) är tack vare den lilla tjejen och hennes drönare. Här möts både 

huvudkaraktärens moraliska dilemma och hans inre problem. Hans inre problem är att han plågas 

av gamla minnen och det har gjort att han håller sig undan socialt och “stänger ut” folk i hans 

närhet. Hans moraliska dilemma är att genom att han agerar kallt och osocialt utåt så blir folk i 

hans närhet påverkade negativt genom att dem tar illa upp över hans beteende. Nu behöver 

huvudkaraktären fatta ett väldigt viktigt beslut som gör att han antingen kan ta itu med hans inre 

problem och moraliska dilemma, 

eller så struntar han i det och hans 

liv förblir som det alltid varit.  

   Bild 4: Vi ser huvudkaraktären som kollar ut genom fönstret, den lilla   

tjejen och hennes kraschade drönare. 
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5.1.5 The Aftermath: 

 

Narrativ struktur = Nu har vi kommit till den delen i berättelsen där slaget är utkämpat och 

huvudkaraktären har antingen löst sitt problem eller inte. I reklamfilmen kan vi nu se hur 

huvudkaraktären tog beslutet att kämpa och besegra sina inre problem och även löst sitt 

moraliska dilemma. Nu kan vi även se att det var en “spiral story” vi följt där huvudkaraktären 

återvänder till tidigare minnen och på det sättet utvecklas han och kan hjälpa den lilla flickan.  

 

 

Bild 5: Vi ser den lilla tjejen vakna upp morgonen efter kraschen och pappersfågeln som huvudkaraktären gjort som 

ung pilot.  

 

Karaktärsutveckling = Vi kan nu se hur huvudkaraktären valde att kämpa emot sina inre 

motgångar och lösa sitt inre problem, som även löst hans moraliska dilemma. 03:57 in i 

reklamfilmen får vi se hur den lilla tjejen som dagen innan kraschat sin drönare nu har ett paket 

som väntar på henne. Vi antar att det är huvudkaraktären som gett henne detta paket, som troligen 

är en drönare. Varför vi kan ana detta är för att den lilla pappersfågeln brevid paketet är samma 

typ som när tidigare in i filmen vi ser huvudkaraktären lägga en liknande pappersfågel på ett 

annat barns säng. Kopplingen här är att båda två gånger som huvudkaraktären gjort detta mot ett 

barn är när han hjälpt dem. Vi kan även nu se att det är julafton och att huvudkaraktären köpt en 

ny drönare till den lilla tjejen. Detta knyter an hela reklamfilmen till elektronikkedjan Elkjop som 

står bakom denna reklamfilm. Huvudkaraktären har lyckats lösa sitt problem och även då löst sitt 

moraliska dilemma, allt detta resulterade i att han kommit närmare hans släktingar och blivit en 

mer kärleksfull morförälder.  
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Bild 6: Vi ser den lilla tjejen komma ner till vardagsrummet på julafton och kramen av tacksamhet till vår 

huvudkaraktär som köpt en ny drönare till henne.  

 

5.2 Synopsis Volvo XC60 - Moments32  

 

I denna reklamfilm får vi följa en liten tjejs nervositet och förväntan över hennes första skoldag, 

blandat med kreativa och fantasifulla scener över hur den lilla tjejen tänker att hennes liv kommer 

utspelas. Samtidigt som detta utspelas framför oss så får vi följa en äldre kvinna vars beslut under 

scenerna kunnat haft allvarliga konsekvenser för den lilla flickan. Den äldre kvinnan och den lilla 

flickan möts på en väg där det ser ut som att den lilla flickan ska bli påkörd, men tack vare 

Volvos automatiska bromssystem i bilarna så räddas den lilla flickans liv och det som hade 

kunnat bli slutet för den lilla tjejen, blir nu istället början på resten av hennes liv.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1:Reklamfilmen Volvo XC60 - Moments. Vi 

ser en liten tjej som korsar gatan samtidigt som en ouppmärksam bilist närmar sig.  

 

                                                 
32 https://vimeo.com/221329914 hämtad 11/02-2020 

https://vimeo.com/221329914
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5.2.1 The Setup: 

 

Narrativ struktur = Vi börjar berättelsen med att bli introducerade till huvudkaraktären som är 

den lilla tjejen. Vi hoppar direkt in till hennes problem hon måste ta itu med. Några sekunder 

senare introduceras vi till en bikaraktär som är den vuxna kvinnan som gör sig redo för att åka till 

jobbet. Inom loppet av 30 sekunder har vi sett en inblick i både karaktärernas liv och vi har även 

förstått vad vår huvudkaraktärs problem som hon måste lösa är. Mamman i denna reklamfilm blir 

en till karaktär som hjälper vår huvudkaraktär att lösa sitt problem.  

 

Bild 2: Vi ser vår huvudkaraktär prata med sin mamma och den äldre kvinnan som gör sig redo för jobbet.  

 

Karaktärsutveckling = Filmen börjar med Weakness and Need som visar hur huvudkaraktären 

har ett problem som håller tillbaka hen från att leva ett så bra liv som möjligt.33 Här får vi se 

huvudkaraktärens svaghet och problem som håller tillbaka henne från att leva ett ett bättre liv. Vi 

blir efter några sekunder introducerade till huvudkaraktären som är den lilla tjejen, där vi får se 

att det är hennes första skoldag. Vi får även reda på att hon är nervös för hur hon ska klara sin 

första dag, om hon ska träffa några vänner. Vår huvudkaraktär har dels inre motstånd (nervositet) 

som gör att hon inte kan lösa sitt problem på en gång, men hon har även ett fysiskt motstånd 

(kvinnan som gör sig redo att åka till jobbet) som hon ännu inte vet är ett motstånd. Det finns inte 

ett lika tydligt moraliskt dilemma i denna reklamfilm som i The Little Drone, men det vi kan ana 

är att hennes moraliska dilemma är att genom hennes nervositet inte vara tillräckligt öppen för 

andra barn som vill lära känna henne. Vi har även här blivit introducerade till The Opponent som 

                                                 
33 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.38 - 49 

 



 

20 

är motståndet till den lilla tjejens problem. Motståndet är som vi konstaterat dels 

huvudkaraktärens nervositet men även den äldre kvinnan.  

 

5.2.2 The Crisis 

Narrativ analys = Här introduceras vi till “the crisis” när vi får se hur vår huvudkaraktär förstår 

och visar vad hennes problem är som hon måste överkomma. Detta steg visar dels hur 

huvudkaraktären ser sitt problem hon måste överkomma, men även börjar visa någon sorts 

motivation till att försöka lösa problemet. Vi har fortfarande inte kommit till den delen i 

berättelsen där vår huvudkaraktär tar sin an problemet, utan nu visas istället startskottet för vår 

huvudkaraktär innan hon tar sig an sitt problem och försöker lösa det.34 Vi kan se detta tydligt  

0:16 in i reklamfilmen då vår huvudkaraktär får ett förslag på hur hon ska lösa sitt problem. Detta 

förmedlas genom hennes mamma som säger att den lilla tjejen kan bestämma vad som ska hända 

under sin första skoldag. Här börjar vår huvudkaraktär inse och bygga upp en plan för hur hon 

ska lösa detta problem.  

 

Karaktärsutveckling = Nu har vi kommit fram till Desire och Opponent. The Desire är målet 

vår huvudkaraktär fått genom att hen insett sitt problem och vill nu lösa det. Vår huvudkaraktär 

har börjat förstå vad hennes problem är som hon måste överkomma, och det är att trotsa sin 

nervositet för att kunna hitta nya vänner på hennes första skoldag. Huvudkaraktären har även fått 

en längtan i denna reklamfilm (Desire) som är att hitta nya vänner på sin första skoldag. The 

Opponent är hennes motstånd som vi tog upp i det tidigare steget. Vi blir dock även i detta steg 

presenterad för hennes motstånd som dels är henne själv (hennes nervositet) men även den äldre 

kvinnan (genom bilen). Vi kan i detta steg se hennes motstånd tydligare. För att sammanfatta så 

har huvudkaraktären dels ett problem som är nervositet (Weakness and need), men även en 

längtan som är att skapa nya vänskapsrelationer (Desire) och ett tydligt motstånd (Opponent) som 

är dels henne själv men även den äldre kvinnan.  

 

 

 

                                                 
34  Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 37. 
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5.2.3 The Pursuit/The Conflict 

Narrativ analys =  Enligt Hauge har vi nu kommit fram till den del där huvudkaraktären tar sig 

an sitt problem.35 Detta kan vi se tydligt genom att huvudkaraktären målar upp en bild av hur 

hennes liv skulle se ut om hon besegrade sitt problem. Men det finns fortfarande motstånd i form 

av hennes inre motstånd, men även fysiskt motstånd i form av den äldre kvinnan som gör att vår 

huvudkaraktär inte kan nå sitt mål ännu. Här visas tydligt hur viktigt The Conflict är i en 

berättelse genom att utan motstånd så skulle vår huvudkaraktär lösa sitt problem och berättelsen 

hade varit över.  

 

Karaktärsutveckling = Nu har vi kommit fram till The Plan där vi får se hur huvudkaraktären 

försöker lösa sitt problem genom att måla upp en film av hela hennes liv och händelser som hon 

vill ska hända. Vi dras med i en fantastisk livsberättelse där vi får se ett hypotetiskt liv som denna 

lilla tjej vill leva. Majoriteten av reklamfilmen visar scener ur den lilla tjejens tänkbara framtida 

liv där hon upptäcker världen, finner kärlek, vänskap, lycka och sorg. Detta blir ett sätt för 

huvudkaraktären att på ett fantasifullt sätt lösa sitt problem med nervositet där hon kan genom 

fantasin se hur fantastiskt hennes liv kan bli om hon trotsar sin nervositet. Men vår huvudkaraktär 

har fortfarande motstånd som kan göra att hon misslyckas med att lösa sitt problem. Detta ser vi 

tydligt mellan denna fantasi-livsresa hon målar upp, där vi emellanåt ser scener på den äldre 

kvinnan som åker med sin bil till jobbet. Motståndet till den lilla tjejen och hennes fantastiska 

framtida liv finns fortfarande där och väntar på henne, trots att hon nu har en plan för att lösa sitt 

problem.  

 

5.2.4 The Climax 

Narrativ analys = Vi är framme vid det stora slaget (The Climax) där antingen huvudkaraktären 

löser sitt problem och vinner över sitt motstånd, eller förlorar. 02:38 in i reklamfilmen kan vi se 

hur det fysiska motstånden uppenbarar sig i form av den äldre kvinnan som spiller kaffe medans 

hon kör och hinner inte reagera och bromsa när den lilla tjejen ska korsa vägen. Vi har sett detta 

motstånd genom hela reklamfilmen, men nu när vi väl kommit fram till The Climax så 

                                                 
35  Hauge, Storytelling Made Easy: persuade and transform your audiences, buyers, and clients,  S. 42. 
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visualiseras detta i reklamfilmen och blir filmens höjdpunkt där huvudkaraktären antingen lyckas 

lösa sitt problem eller inte. 

 

Karaktärsutveckling = 02:38 är det ögonblick där det stora slaget utspelar sig. Vi får nu se det 

fysiska motståndet när den lilla tjejen möts öga mot öga med den äldre kvinnan (The Battle). The 

Battle presenterar konfrontationen mellan huvudkaraktären och hens motstånd. Detta ser vi 

väldigt tydligt i bild där vi nu ser huvudkaraktärens fysiska motstånd (den äldre kvinnan) som 

lyckas med hjälp av Volvos automatiska bromssystem i bilen bromsa i sista sekund och rädda 

livet på den lilla tjejen.  

 

Bild 2: Vi ser ögonblicket då vår huvudkaraktär står öga mot öga met hennes yttre motstånd som är den äldre 

kvinnan.  

 

5.2.5 The Aftermath 

Narrativ analys = Nu har vi kommit till den del i berättelsen när vår huvudkaraktär har besegrat 

sitt inre och yttre motstånd. Genom att den huvudkaraktären kunde lösa sitt problem (hennes 

nervositet) men även sitt yttre motstånd (den äldre kvinnan i bilen) så visualiseras nu 

huvudkaraktären med ett bättre liv. Det kan vi se i hur den lilla tjejen 02:48 ler mot hennes yttre 

motstånd (äldre kvinnan) och utan nervositet går till skolan. Här blir även Volvo en del av 

lösningen på den lilla tjejens problem genom att dem med hjälp av deras system i bilarna kunnat 

hjälpa den lilla tjejen att besegra hennes yttre motstånd (kvinnan i bilen). Vi kan även nu se att 

berättelsen följer en “meandering story” där vi får följa huvudkaraktären och hennes fiktiva liv, 

utan att hon har något riktigt direktiv i sig.36 

 

                                                 
36 Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.8 - 10 
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Karaktärsutveckling = I detta steg presenteras vi för dels Self-revelation 

men även New equilibrium. Self-revelation visar hur vår huvudkaraktär insett hur hon själv 

besitter redskapen för att lösa sitt problem och potentiella framtida problem som har med 

nervositet att göra. New equilibrium visar hur huvudkaraktären vann slaget (the battle) och nu 

lever ett annorlunda liv där nervositet (hennes problem) inte längre håller tillbaka henne från att 

leva ett bättre liv. Det ser vi  tydligt genom att den lilla tjejen går glatt till skolan, ler mot den 

äldre kvinnan och hennes nervositet i början av reklamfilmen inte finns där längre.   
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6.0 Resultat 

I denna del kommer jag besvara frågorna som jag undersökt i analysen med hjälp av referenser 

till analysen och frågeställningarna som jag utgick från i denna analys.  

 

6.1 Hur konstruerar dessa två reklamfilmer sina berättarstrukturer? 

Det jag kan konstatera från båda reklamfilmerna är att de följer en tydlig berättarstruktur i sina 

reklamfilmer. Eftersom båda reklamfilmerna är mellan 3-4 minuter långa så finns det inte 

utrymme för att presentera varje steg i Hauges berättarstruktur under en lång tid och därför har 

båda reklamfilmerna vävt ihop the pursuit och the conflict. Båda reklamfilmerna följer en tydlig 

berättarstruktur där vi först introduceras till huvudkaraktären och hens liv, för att sedan 

presentera ett problem huvudkaraktären har, men även ett motstånd som gör att huvudkaraktären 

inte kan lösa sitt problem på en gång. Efter det visar dem hur huvudkaraktären har motivation att 

lösa sitt problem, där vi även ser hur huvudkaraktären försöker lösa sitt problem. Men på vägen 

så stöter huvudkaraktären på motstånd och klimaxet på reklamfilmen blir när huvudkaraktären 

antingen besegrar motstånden och löser sitt problem eller förlorar. Efter det får vi se 

huvudkaraktärens nya liv där hen i båda reklamfilmerna lyckades besegra motståndet och lösa sitt 

problem. Det är intressant att se hur båda företagen placerar sig själva som en del av lösningen på 

problemet som huvudkaraktären haft. I Elkjop så är det själva Elkjop som företag som för 

samman den äldre mannen och den lilla tjejen genom att den äldre mannen köper en av Elkjops 

produkter (drönare) och ger som julklapp till den lilla tjejen. Här blir Elkjop och deras produkter 

ett sätt för människor att komma varandra närmare. I Volvos reklamfilm så blir Volvos bilar och 

deras säkra bromsningssystem det som räddar livet på den lilla tjejen och det är tack vare Volvos 

bilar som den lilla tjejen lyckas besegra sitt yttre motstånd (den äldre kvinnan).  

Vi kan även se att Elkjop följer en “spiral story” som truby tar upp i sin bok.37 Kollar vi närmare 

på Volvos reklamfilm ser vi att den följer en “meandering story” där vi får följa huvudkaraktären 

och hennes fiktiva resa runt jorden, men utan att hon själv har något riktigt direktiv.  

 

 

 

                                                 
37  Truby, The anatomy of story: 22 steps to becoming a master storyteller, S.8 - 10 
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6.2 Hur ser karaktärsutvecklingen för huvudkaraktärerna ut? 

Båda reklamfilmerna har en tydlig karaktärsutveckling i sig. Det som är detsamma för båda 

reklamfilmerna är att de följer en tydlig karaktärsutveckling där vi först introduceras för 

huvudkaraktären och dess liv, för att sedan presentera problemet huvudkaraktärerna har, 

motivation att ändra sitt problem, motståndet som gör att de inte kan lösa problemet direkt, 

försöken att lösa sitt problem, den slutgilliga kampen där de antingen löser problemet eller inte 

och slutligen livet efter när de löst problemet. Genom att ha denna struktur som ofta används 

inom serier och film så kan vi tittare känna igen oss i strukturen och formatet av berättelsen. På så 

vis blir vi även mer engagerade att fortsätta titta fram till slutet av reklamfilmerna.  

 

6.3 Hur kan medieproducenter använda sig av en tydlig berättarstruktur för att producera 

reklamfilmer som stärker positiva känslor mellan företaget och tittaren? 

Det vi kan se i båda reklamfilmerna är att dem använder sig av en väldigt tydlig narrativ struktur 

för att berätta dessa livsberättelser. Vi kan applicera flera av Michael Hauges steg för hur en 

berättelse ska berättas i deras reklamfilmer. Men vi kan även använda John Trubys sju steg för 

hur en karaktär utvecklas inom en berättelse i dessa reklamfilmer. Det som jag tycker är viktigt 

att ta med sig som medieproducent till framtida reklamfilmer är just att redan vid 

planeringsstadiet sätta sig ner och med hjälp av en tydlig berättarstruktur och en tydlig 

karaktärsutveckling bygga upp hur berättelsen ska presenteras inom reklamfilmen. Varför detta 

blir viktigt för oss medieproducenter är för att vi människor har lättare att ta in information via 

berättelser, men även bygga starkare positiva relationer till tittaren via berättelser och detta gör att 

vårt jobb som reklamskapare där oftast vårt främsta mål är att förmedla information och bygga 

starkare positiva relationer blir mycket enklare att utföra. Vi kan även ta med hur företagen i 

dessa reklamfilmer placerar sig själva som en del av lösningen på huvudkaraktärens problem. 

Detta är väldigt intressant ur ett medieproducent-perspektiv då vi kan placera företaget vi 

producerar en reklamfilm för som en del av lösningen på problemet som huvudkaraktären har, för 

att på så vid lyckas väva in företaget i reklamfilmen och måla upp dem på ett positivt sätt. 

Som jag tagit upp tidigare så är livsberättelser en typ av storytelling som är väldigt effektivt för 

när vi vill lyfta fram företagen som en lösning på problemet huvudkaraktären har. Varför 

livsberättelser är så effektivt är för att en livsberättelse tar upp och visar händelser från ett 

vardagsliv, där det blir möjligt för många av tittarna att känna igen sig i berättelsen. Vi kan lyfta 
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fram problem hos huvudkaraktären som majoriteten av vår målgrupp har just nu. Sen lyfter vi 

fram lösningen på huvudkaraktärens problem, som blir företagets tjänst/produkt, och då blir även 

företaget och deras tjänst/produkt en lösning på tittarens problem. 

 

6.4 Föslag på framtida forskning 

Eftersom denna analys endast analyserade reklamfilmer som är längre än 3 minuter så hade det 

varit intressant att undersöka reklamfilmer med storytelling i sig som är mellan 30 sekunder och 2 

minuter långa. Detta blir speciellt intressant om vi undersöker reklamfilmer som är mellan 30  - 

60 sekunder långa då max längden för en video som ska annonseras på Instagram är i dagsläget 

på 60 sekunder. Om vi kan analysera och ta fram en berättarstruktur som fungerar på 60 sekunder 

så kan vi då nå ut till miljontals människor via Instagram, som är en väldigt populär platform i 

dagens sociala medier och något många företag annonseras på i dagsläget.  

 

6.5 Diskussion 

Efter denna analys så kan jag konstatera att fördelarna med storytelling väger över nackdelarna 

med storytelling inom reklamfilmer. Eftersom vi lever i en tid där relationer till konsumenter blir 

allt viktigare för företag som vill fortsätta bygga sin kundbas och få återkommande kunder så blir 

storytelling ett viktigt sätt att göra just detta på. Nackdelarna med storytelling är som sagt att det 

kan bli svårare och mindre tydligt att presentera själva produkten/tjänsten men även att inte få 

tittaren att “försvinna” in i reklamfilmen och tappa sin identitet som konsument. Men mitt 

argument blir att även om detta händer så vinner företaget ändå i det att dem har då troligtvis 

byggt upp en starkare relation till konsumenterna som sett reklamfilmen.  

 

En annan intressant vinkel jag sett ifrån denna analys är hur företagen placerar sig själva som en 

lösning på problemen som våra huvudkaraktärer upplevt i reklamfilmerna. Med Elkjops 

reklamfilm så blir Elkjop lösningen på hur den äldre mannen ska hjälpa den lilla tjejen vars 

drönare gått sönder. Med Volvos reklamfilm så blir Volvos egna bilar det som räddar livet på 

huvudkaraktären. Båda företagen sätter in sig själva som lösningen på problemet och blir därför 

en viktig faktor i reklamfilmerna. Detta är enligt mig ett väldigt smart sätt att placera sitt företag 

som en del av lösningen på ett problem. Om tittaren kan se och ta in att företaget till exempel kan 

hjälpa dem att knyta an positiva relationer eller rädda liv så blir företaget och reklamfilmen så 
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mycket mer än bara en reklam, det blir istället en lösning på ett mycket stort problem. Om då 

företaget kan med hjälp av deras produkter/tjänster lösa detta problem så kommer även då 

företaget få återkommande kunder.  
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