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Abstract 
Purpose: The world continually becomes more complex and mankind is constantly striving to 

evolve. In that process, creativity is a key part and research in the field of creativity is 

therefore a necessity for a modern and progressive society. Creativity is also given room in 

marketing seeing as the market today is highly competitive and subject to a large quantity of 

advertising. It is therefore of great importance to make a distinction from the crowd to be 

noticed and creativity is an important part of making advertising visible. The aim of the study 

is to seek an understanding of the creative marketing components that contribute to attention 

in advertising and to reduce the existing research gap in the field. 

 

Design/method/approach An empirical study of video commercials given a lot of attention 

has been made to achieve the aim of the study and inspiration is mostly taken from cultural 

analysis. The study includes a qualitative analysis of nine commercials in which four 

marketing components related to creativity was identified and analysed. The components 

included in the study are originality, humour, storytelling and celebrity endorsement and 

previous research and theories in these areas state the base for the study. 

 

Findings: Results of the study show that all of the marketing components were found in five 

of the nine commercials that were analysed. In the four remaining commercials, originality 

and storytelling were established. All of the components are therefore found to help increase 

the visibility of a commercial although to differing degrees. Originality and storytelling are 

seemingly a necessity while humour and celebrity endorsement are components which can 

increase the chances further for a commercial to reach a large amount of attention. The study 

also resulted in the conclusion that humour is more frequently found among commercials 

given a great deal attention. The study also confirms previous research showing that 

unexpected element is the form of humorous commercials that most commonly can be found 

in today's advertising. 

 

Future research: For future research it is recommended that the study be extended to the 

analysis of multi- media channels, observations over a longer period of time as well as 

interviews with respondents who are exposed to the commercial for the first time. This could 

increase the transmissibility and credibility of the study and make the results more generally 

applicable in marketing. 

 

The thesis is presented in Swedish. 

 

Keywords: creativity, marketing, creative marketing, originality, humour, storytelling, 

celebrity endorsement, video commercial 



IV 

Sammanfattning 
Syfte: Mänskligheten strävar alltid efter att utvecklas och kreativitet är en central del i 

processen då världen ständigt blir mer komplex. Forskning inom området kreativitet är 

således en nödvändighet för ett modernt och framåtsträvande samhälle. Likaså inom 

marknadsföring ges kreativitet utrymme då marknaden idag är hårt konkurrensutsatt och utsatt 

för ett överflöd av marknadsföring. Det är därför av stor vikt att differentiera sig från 

mängden för att bli uppmärksammad och kreativitet är en betydelsefull del i att göra 

marknadsföring synlig. Syftet med studien är att söka förståelse kring vilka kreativa 

marknadsföringskomponenter som bidrar till uppmärksamhet samt hur de påverkar graden av 

uppmärksamhet. Syftet är även att minska det existerande forskningsgapet inom området. 

 

Design/metod: En empirisk undersökning av uppmärksammade reklamfilmer har gjorts för att 

uppnå studiens syfte och inspiration är till stor del hämtad från kulturanalys. Studien 

innehåller en kvalitativ analys av nio reklamfilmer där fyra marknadsföringskomponenter 

med koppling till kreativitet har identifierats och analyserats. De komponenter som 

inkluderats i studien är originalitet, humor, storytelling samt kändiseffekt och tidigare 

forskning och teorier inom dessa områden har legat till grund för studien.  

 

Resultat: Resultatet av studien visar att samtliga marknadsföringskomponenterna återfanns i 

fem av de nio reklamfilmer som analyserades. Originalitet och storytelling återfanns i de fyra 

resterande reklamfilmerna. Samtliga av komponenterna konstateras därför bidra till att öka 

uppmärksamheten kring en reklamfilm dock i olika stor utsträckning. Originalitet och 

storytelling är tillsynes en nödvändighet medan humor och kändiseffekten är komponenter 

som kan öka chanserna ytterligare för en reklamfilm att nå stor uppmärksamhet. Studien har 

även resulterat i slutsatsen att humor i större utsträckning återfinns bland uppmärksammade 

reklamfilmer. Studien bekräftar även tidigare forskning som visar att oväntade element är den 

form av humoristisk reklam som till största delen återfinns i dagens reklam.  

 

Framtida forskning: För framtida forskning rekommenderas det att studien utökas med analys 

av fler mediekanaler, observationer under längre tidsperiod samt intervjuer med respondenter 

som för första gången utsätts för reklamen. Det för att öka överförbarheten samt 

trovärdigheten och göra studiens resultat mer generellt applicerbart inom marknadsföring. 
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1 Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet presenteras en övergripande bakgrund till valt studieämne. Därefter 

följer en problemdiskussion som leder fram till studiens syfte samt forskningsfråga och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Singhal och Tiwari (2013) menar att marknadsföringen kan beskrivas som en organisatorisk 

funktion. Men hjälp av en uppsättning processer är marknadsföringens syfte att skapa, 

kommunicera och leverera ett värde till kunderna. Singhal och Tiwari (2013) beskriver det 

som ett affärsverktyg som används för att visa hur en produkt eller tjänst kommer tillföra ett 

värde till kunden. Målet med marknadsföringen är att locka nya kunder samt behålla 

befintliga kunder. Enligt Singhal och Tiwari (2013) är marknadsföring ingen exakt vetenskap 

utan snarare en konstform där syftet är att förändra människors sinnen eller behålla sin 

sinnesstämning om de redan är benägna att göra affärer med företaget. I modern 

marknadsföring är kunderna viktigast och hur väl företaget hanterar sina relationer och når ut 

till sina kunder definierar framgången för deras marknadsföring. 

 

Singhal och Tiwari (2013) betonar vikten av att varumärken differentierar sig från den hårt 

konkurrensutsatta marknaden. Titus (2007) menar att företag har skiftat från att lägga fokus 

på marknadsstrategier och kostnadsreduceringar till att satsa på att växa genom 

organisatoriskt nytänkande och kreativitet. Det leder enligt Titus (2007) till att företagen 

strävar efter banbrytande kreativa produkter och idéer vilket kan resultera i fördelar gentemot 

konkurrenter. Därför är kreativitet även utmärkande inom reklambranschen. Beroende på 

reklambyrån och vilka klienterna är kan kreativiteten få olika stort utrymme men gällande 

marknadsföring är kreativitet, enligt Till & Baack (2005), utan tvekan en viktig beståndsdel 

och när det kommer till utmärkelser för reklambyråer, ligger fokus ofta på kreativitet. Ett 

exempel på en framgångssaga när det kommer till kreativitet och innovation inom 

marknadsföring är Iprenmannen. Blomqvist (2012) beskriver Iprenmannen som en av 

Sveriges mest folkkära reklamfigurer som förändrade marknaden för värktabletter i Sverige.  

Pharmacia, som är ägare av Ipren, kontaktade reklambyrå Garbergs där Nils-Gustav Tollman 

arbetade. Han var den enda på byrån som vågade anta uppgiften från Pharmacia som såg 

omöjligt ut att lösa. Idén med Iprenmannen skapades då Nils-Gustav skrev en låt som innehöll 

den information som Pharmacia önskade få med i sin reklamfilm. Därifrån utvecklades idén, 

Iprenmannen föddes och reklamfilmen blev en succé. Iprenmannens succé varade i tretton år 

och ökade Pharmacias marknadsandelar och dess varumärkeskännedom markant. Trots att 

Ipren var den dyraste värktabletten på marknaden var det den produkt inom segmenten som 

flest konsumenter valde att köpa. Även Willebrand (2009) beskriver Iprenmannen som en 

framgångsaga, både gällande dess effektivitet men framförallt dess kreativitet.  

 

Samhällets ständiga utveckling underlättar många processer för mänskligheten, samtidigt blir 

världen mer komplex menar Runco (2004) vilket leder till att kreativiteten är viktigare nu än 

någonsin tidigare. Kreativitet är en effektivt och användbar respons på evolutionära 

förändringar, framförallt när det syftar till problemlösning. Den kreativa processen tillåter 

individer att tänka flexibelt för att nå de svar som eftersöks (Runco, 2004). För att 

mänskligheten ska fortsätta sin humanitära utveckling krävs det forskning inom området 
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kreativitet menar Hennessey och Amabile (2010). Att studera kreativitet måste ses som en 

nödvändighet för ett modernt och framåtsträvande samhälle. Kreativitet skapar enligt Runco 

(2004) nya möjligheter, avancering samt underlättar i det vardagliga livet i de fall individer 

tillåts att vara flexibla och nytänkande. Individen tillåts då att vara reaktiv och agera på de 

möjligheter som dyker upp vilket leder till en ökad kreativitet som leder samhället framåt.  

 

Runco (2004) beskriver att innovation är en av nyckelfaktorerna som leder samhället framåt. 

För att innovation ska kunna uppstå krävs en kreativ process för att möjliggöra de idéer som 

framkommer. Genom det resonemanget visas det att kreativitet inte bara är en reaktion utan 

även ett bidrag till förändring och utveckling samt en bakomliggande faktor till både 

problemet och att finna lösningen. Då kreativiteten är en viktig del för samhällets fortlevnad 

och framgång beskriver Runco (2004) att den måste implementeras redan hos unga individer. 

Kreativiteten har även bevisats underlätta sena livsanpassningar och tillväxt. Den äldre 

generationen tenderar att förlita sig på rutiner och inövade livsmönster och blir därigenom 

mindre flexibla. Kreativiteten är en viktig del i samhället och därför centralt för organisationer 

oavsett bransch menar Runco (2004).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Singhal och Tiwari (2013) är dagens marknad inte bara hårt konkurrensutsatt utan även 

utsatt för ett överflöd av marknadsföring vilket ökar behovet för företag att urskilja sig från 

mängden för att nå ut med sin marknadsföring till konsumenterna. För att göra 

marknadsföringen effektiv menar El-Murad och West (2003) att kreativitet är en 

nödvändighet. Det är därför av stor vikt att förstå varför viss marknadsföring klassas som mer 

kreativ än annan men Koslow, Sasser och Riordan (2003) lyfter fram svårigheten i att 

uppfattningen av kreativitet skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. Beroende på om 

personen arbetar i branschen eller är en mottagare för marknadsföringen har de olika 

uppfattning av vad som anses kreativt. Hill, Johnson, Pryor, Rahim, och Helmi (2007) har 

forskat kring uppfattningen av kreativitet och genom att granska föreställningarna av 

reklamtexter i olika kulturer kunnat konstatera att synen på reklamkreativitet även skiljde sig 

beroende på kultur, vilket är ytterligare en svårighet. 

 

Titus (2007) presenterar olika synsätt på begreppet kreativitet, som en födelse av nya idéer 

eller som en kombination av kända element som tillsammans skapar någonting nytt. Kreativa 

idéer eller lösningar på befintliga problem ska enligt Amabile (1983) vara användbara, nya 

och anständiga för sitt syfte. Titus (2007) sammanfattar de olika definitionerna som att 

organisationer arbetar för att producera kreativa nyskapande produkter, tjänster eller andra 

marknadsaktiviteter som är unika på marknaden samt skapar värde för konsumenterna. Sasser 

och Koslow (2008) menar att forskningen inom kreativ marknadsföring kan delas in i tre 

områden nämligen; (1) människorna som skapar kreativ marknadsföring, (2) processen kring 

att utveckla en kreativ idé och slutligen (3) miljön dessa människor arbetar i. Dessa områden 

kan även appliceras på mottagarna av den kreativa marknadsföringen. Kreativitet genomsyrar 

enligt Eriksson och Hauer (2004) marknadsekonomin men är ändå ett svårt ämne att hantera 

vilket gör att det i vissa fall, så som exempelvis undervisning, undviks.  

 

Till och Baack (2005) har undersökt effekterna av kreativ marknadsföring genom att titta på 

mottagarnas köpavsikt, attityd gentemot märket och hur väl de minns marknadsföringen. 

Resultatet som Till och Baack (2005) presenterar visar på att kreativ marknadsföring ger en 

tydlig fördel när det kommer till varumärket och igenkännandet av reklamen. Enligt 

Hennessey och Amabile (2010) är de flesta forskare och teoretiker överens om att kreativitet 
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är ett måste för utveckling av nya produkter och idéer som skapar värde för enskilda individer 

och större grupper. Idag innehar inte begreppet kreativitet någon tydlig klar definition och 

anses därför vara av komplex natur (Sternberg & Lubart, 1996; Titus 2007; Hennessey & 

Amabile 2010). Således menar Sasser och Koslow (2008) att det är svårt att få en 

övergripande blick över forskningen kring kreativitet inom marknadsföring då det saknas 

konsekventa riktlinjer inom området. Även Hennessey och Amabile (2010) anser att 

forskningen inte är sammankopplad och därför är det ytterst svårt att kartlägga och länka 

samman den forskning som existerar för att kunna sammanställa rimliga slutsatser. Hur 

konsumenter reagerar på kreativ marknadsföring är enligt Sasser och Koslow (2008) det 

område som är minst utforskat och befintlig forskning fokuserar mestadels på andra aspekter 

av konsumentreaktioner. Koslow, Sasser och Riordan (2003) beskriver att forskningen inte 

tillräckligt uppmärksammat den oproportionerliga roll kreativiteten spelar i arbetet med 

marknadsföring. 

 

1.3 Problemformulering 

Då problemdiskussionen visar på bristfällig tillgång till forskning inom kreativ 

marknadsföring är det viktigt att utöka kunskapen inom området. Att kreativitet är en 

betydelsefull faktor inom marknadsföring är konstaterat, dock är forskningen bristfällig 

gällande vilka kreativa komponenter som fordras för att nå framgång.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera vilka kreativa marknadsföringskomponenter som gör en 

reklamfilm framgångsrik samt att öka förståelsen för hur de bidrar till att skapa 

uppmärksamhet. 

  

1.5 Forskningsfråga 

Problemdiskussion och problemformulering leder fram till vald forskningsfråga: 

 

Hur påverkar kreativa marknadsföringskomponenter graden av uppmärksamhet som 

framgångsrika reklamfilmer får? 

 

1.6 Avgränsningar 

Hänsyn har inte tagits till kulturella olikheter när det gäller uppfattningen av kreativa 

komponenter.  
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2 Metod 
 

 

Följande kapitel redogör för studiens ansats och vald forskningsmetod. I kapitlet beskrivs och 

motiveras studiens upplägg, val av teknik för insamling och urval. Analys av data samt 

studiens tillförlitlighet förklaras och avslutningsvis förs en kritisk reflektion kring metodvalet. 

 

 

2.1 Forskningsansats 

I studien har en abduktiv ansats använts som enligt Alvesson och Sköldberg (2000) innebär 

att teori och empiri samspelar. Den abduktiva ansatsen syftar till att se mönster och urskilja 

djupa strukturer. Enligt Alvesson och Sköldberg (2000) sker ett växelspel mellan teori och 

empiri. Den abduktiva ansatsen användes i studien vilket gjorde att vi kunde skapa en 

rättvisande analys med tanke på att materialet var föränderligt. En abduktiv ansats var ett 

självklart val för oss redan inledningsvis då teorin inom kreativitet var bristfällig.  

Reklamfilmerna granskades för att kunna utvinna en teoretisk bakgrund, därefter skapades 

teorin. Det moment som sedan förelåg var att återgå till reklamfilmerna för att granska dem 

med nya ögon och korrigera val av teori. Det kan även förklaras av så kallad grounded theory 

som presenteras av Glaser och Strauss (1967), vilket går ut på att teorier ska bildas utifrån det 

som forskaren observerar. Verkligheten ska bilda utgångspunkten för teorin och inte tvärtom, 

vilket applicerades i studien. Grounded theory innefattar enligt Bryman och Bell (2011) att 

studiens gång inte följer några tydliga strukturer, insamling av empiriskt material och analys 

sker parallellt. I studien har det empiriska materialet varit grunden för hur teorin formats. 

Genom inspiration av grounded theory menar Jacobsen (2010) att det empiriska material som 

inkom skulle på ett korrekt sätt spegla verkligheten på ett relevant och riktigt sätt.  

 

För vår studie fann vi att en abduktiv ansats var mer lämpad än en induktiv eller en deduktiv 

ansats, då den inte begränsade vilka komponenter som kunde återfinnas i reklamfilmerna. Det 

gjorde även att vi kunde se reklamfilmerna med ett öppet sinne då tolkningen av de intryck 

som exponerades kunde vara fria och spegla verkligheten.  

  

2.2 Val av metod 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod för studien då den lämpar sig bättre för vald 

forskningsfråga. Jacobsen (2010) menar att en kvalitativ metod lämpar sig bättre för ökad 

förståelse för vissa fenomen och varför de verkar vilket studien eftersträvar. För att skapa en 

bredare bild av vilka komponenter som är viktiga för framgångsrika reklamkampanjer och 

varför de är betydelsefulla, krävdes det en kvalitativ metod. För att kunna analysera och förstå 

varför komponenterna var framträdande var det av vikt att vi skapade förståelse för de olika 

segmenten. Det var inte relevant för studien att kvantifiera materialet utan istället analysera de 

företeelser som existerade i vårt material. Målet med studien är inte att enbart konstatera hur 

många av kampanjerna som innehöll de olika komponenterna. Istället syftar den till en mer 

analyserade djupgående förståelse för varför komponenterna återfinns i framgångsrika 

reklamkampanjer.  

 

I kvalitativ forskning används enligt Bryman och Bell (2011) ett interpretativistisk 

epistemologiskt och konstruktionistisk ontologiskt synsätt vilket även är tillämpat i vår studie. 
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Synsätten innebär att forskaren utgår ifrån ett tolkande och djupgående synsätt för en ökad 

förståelse för individers sociala värld. Jacobsen (2010) menar att kvalitativt material 

behandlar mening istället för siffror och storlek. Den kvalitativa metoden är mer inriktat på 

förståelse för vad som händer och varför, vilket är vårt huvudsakliga mål med studien. Genom 

den kvalitativa ansatsen gavs utrymme att tolka de resultat som framkom för att kunna svara 

på frågan varför komponenterna är framträdande inom framgångsrika reklamkampanjer.  

2.2.1 Insamlingsteknik  

För att kunna studera de komponenter som framkom har vi inspirerats av kulturanalys. Ehn 

och Löfgren (1982) förklarar kulturanalys som material forskaren plockar isär för att kunna 

urskilja detaljer, som i sin tur kan utvinna sociala och kulturella beståndsdelar. När forskaren 

har plockat isär materialet sätter hen ihop det igen i en ny sammansättning som speglar en 

annan helhet och tolkar dess innebörd. På liknande sätt har vi arbetat med att plocka ut 

komponenterna och sedan sätta dem i ett större sammanhang. Det gjorde det möjligt för oss 

att utvinna en övergripande slutsats. För att komponenterna skulle kunna urskiljas var vi även 

tvungna att göra oss oförstående. Ehn och Löfgren (1982) beskriver att med oförstående 

menas att vid granskning av material inte bejaka tidigare erfarenheter samt att ta bort de 

skygglappar som individer har. Skygglappar menar Ehn och Löfgren (1982) är att individer 

har ett invant beteende och ser ofta det som de brukar se vilket kan liknas vid ett omedvetet 

urval av information. För att göra oss oförstående, vilket visade sig vara av komplex och 

abstrakt natur, försökte vi att delvis bortse från tidigare preferenser.   

  

För att finna de reklamfilmer som studien innefattar så gjorde vi sökningar på både 

Google.com samt YouTube.com. Båda internetsidorna användes för att de reklamfilmer som 

hade flest visningar under respektive år skulle stämma överens med verkligheten. Då antalet 

visningar av reklamfilmerna ständigt ökar gjordes sökningen för att fastställa de reklamfilmer 

som vid slutet av respektive år hade flest visningar. De resultat som framkom från 

Google.com stämde överens med de siffror som presenterades på YouTube.com. För att finna 

de reklamfilmer som fastställts hade flest visningar för respektive år gjordes sedan sökningar 

på YouTube.com. Vi skrev ner antalet visningar och datum för att kunna presentera 

rättfärdiga resultat. YouTube.com hade även sammanställt en lista från respektive år från 

2011 till 2013 där de reklamfilmer med flest antal visningar presenterades i ett listformat. För 

att säkerställa den informationen som framkom genom listformatet sökte vi på 

reklamfilmernas individuella sida för att minska risken för att fel reklamfilmer skulle 

presenteras i studien.  

 

Användningen av kulturanalys föll sig naturligt då vi eftersträvade att finna komponenter som 

var framträdande inom framgångsrika reklamkampanjer och analysera varför just de 

komponenterna fungerade i dess sammanhang. Kulturanalyser leder till nya perspektiv mellan 

förhållanden i samhällsvillkor och individers sätt att tänka menar Ehn och Löfgren (1982). 

Kulturanalys handlar om att se nya mönster. Med hjälp av riktade begrepp, fokusering av 

vissa teman och sökandet efter nyckelsymboler framkommer materialets nya betydelse. 

2.2.2 Urval 

Urvalet av material gjordes med fokus på relevans och tillgänglighet och därför avgränsade vi 

oss från material från 2010 och föregående år. De reklamfilmer som granskades kommer alla 

från samma källa, internetsidan YouTube.com. Anledningen till att vi valde internetsidan 

YouTube.com är på grund av dess breda utbud. Sidan fungerar så att individer och företag 

lägger upp olika typer av filmklipp som sedan kan nås av alla i världen med tillgång till 

internet. Urvalet är baserat på antalet visningar reklamfilmerna hade, vilket gjorde att en 
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rättvisande bild kunde uppnås när vi avgränsade oss till en källa. De reklamfilmer som valdes 

ut berodde enbart på antalet visningar de hade på YouTube.com. Vi har då antagit att 

reklamfilmens framgång beror på antalet visningar på vald marknadsföringskanal, även så har 

vi antagit att reklamfilmen nått sin framgång genom antalet visningar. Med de antagandena så 

valdes nio stycken kampanjer ut, tre från varje år från 2011 till 2013. De tre reklamfilmer som 

valdes ut från respektive år valdes ut på grund av att de hade flest visningar det året. Vi valde 

att inte välja reklamfilmer som lagts upp på YouTube.com från tidigare år baserat på att 

tillgängligheten var svårare, vilket kunde göra att fel reklamfilmer hade valts ut och det 

slutgiltiga resultatet hade då blivit missvisande för dess population. Inom en kulturanalys 

finns inga strukturer för antalet fall som bör granskas menar Ehn & Löfgren (1982), forskaren 

får själv avgöra när mättnaden är uppnådd. Mättnaden avgörs när de material som kommer in 

inte skiljer sig från de kategorier som tidigare valts ut. För att stärka resonemanget tittade vi 

även på Jacobsens (2010) granskning av observationer, hur lång en observation bör vara. 

Jacobsen (2010) hänvisar till att ju längre period en observation fortlöper desto mer 

sanningsenliga är resultaten som kan utvinnas. Observationsperioden bestäms ofta utefter den 

kostnadsram som forskaren innehar och vi har med det i åtanke bildat en egen uppfattning 

kring mättnad för vår studie. På dessa grunder valde vi att studera material från tre år med tre 

reklamfilmer från varje år. För att kontrollera att mättnaden var nådd studerade vi ytterligare 

två reklamfilmer från varje år för att se om de skiljde sig från de övriga. Vi granskade då de 

reklamfilmer som var fjärde samt femte mest visade för respektive år och fann då ingen 

diskrepans mellan de för studien valda reklamfilmerna och de efterföljande. Det visar att de 

komponenter vi valt är signifikanta för de årtalen.  

2.2.3 Insamling av empiriskt material 

För att kunna utföra insamling av material till en kulturanalys menar Ehn och Löfgren (1982) 

att det krävs att forskare raffinerar observationsförmågan och stimulerar tankeflykten. Vid 

granskandet av reklamfilmerna var det av vikt att vi öppnade vårt sinne för nya intryck för att 

kunna utföra ett subjektivt urval av komponenter som även skulle vara representativt mot dess 

population. Kulturanalys handlar enligt Ehn och Löfgren (1982) om att skapa andra sätt att se 

på en välkänd verklighet. För att kunna se de detaljer som framkommer menar Ehn och 

Löfgren (1982) att forskaren måste vara flexibel, nyfiken och öppen för nya intryck. Det för 

att så sanningsenliga och relevanta detaljer som möjligt ska kunna urskiljas. För att materialet 

ska kunna innefatta ovanstående kriterier kräver det att forskaren observerar materialet, 

reflekterar, söker nya angreppsvinklar och ser på materialet igen menar Ehn och Löfgren 

(1982). Den här tekniken användes vid insamlingen av vår studies material, det för att kunna 

utvinna det sanningsenliga och relevanta material som eftersträvades.  

 

Vid granskningen av reklamfilmerna försökte vi se på dem med olika inställningar och 

sinnesstämningar för att kunna urskilja fler detaljer som annars gått förlorade. De inställningar 

som nämnts ovan syftar till den sinnesstämning som förelåg hos oss den dagen, 

känslobaserade inställningar. Det var av vikt för oss att låta materialet vila tills en ny 

sinnesstämning infann sig och vi kunde se på materialet med nya ögon, de sinnesstämningar 

som tillämpades var glädje, sorg, stress samt harmoni. Varje reklamfilm granskades således 

med olika inställning för att rättvisande komponenter skulle kunna utvinnas. Vi arbetade med 

att försöka frilägga oss från vårt vanliga tankesätt för att inte missa viktigt information. Ehn 

och Löfgren (1982) menar även att individer inte helt kan frilägga sig från egna erfarenheter 

och bör inte heller helt frikoppla sina egna intuitioner. Det kan skapa en unik vinkel och skapa 

ett nytt perspektiv på något som inte tidigare funnits. För att kunna frikoppla våra tidigare 

preferenser tittade vi på varje reklamfilm många gånger under flera veckors tid, det för att inte 

gå miste om information som var relevant för vår studie. Vi granskade reklamfilmerna både 
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individuellt och gemensamt vilket gjorde att vi minskade risken för att missa relevant 

information.  

 

Jacobsen (2010) visar att om forskare går ut helt utan förberedelser eller hjälpmedel speglar 

inte resultatet allt som är relevant. För att eliminera den risken hade vi innan den empiriska 

insamlingen en grundtanke om vad vi skulle fokusera på, dock hade vi insikten att vi skulle ha 

ett öppet sinne inom de givna ramarna för vad vi antogs finna. Jacobsen (2010) menar även att 

forskare aldrig kan få bättre material än vi förmår att registrera. Ehn och Löfgren (1982) 

menar att kulturanalysen inte innehar några innehavande strukturer eller procedurer utan 

materialet vandrar fritt i de olika stegen tills det har uppnått den relevans som krävs. Varje 

reklamfilm granskades ursprungligen tre gånger för att kunna utvinna relevanta komponenter. 

När valet av komponenter hade gjorts granskade vi ytterligare två reklamfilmer från varje år, 

de som var fjärde och femte mest visade under samma år. När ingen diskrepans upptäcktes 

gällande vilka komponenter som återfanns ansåg vi att mättnaden var nådd.  

 

Kulturanalys var den insamlingsmetod som ansågs mest relevant för vår forskning då vi 

analyserade material i form av reklamfilmer med syftet att frilägga tidigare preferenser och 

vidga våra tankesätt. Det för att kunna se på materialet med nya ögon och utvinna nya 

komponenter. Som tidigare presenterat har inte kulturanalys några tydliga strukturer eller 

ramar, vilket gjorde att vi var tvungna att med egen förmåga känna när mättnaden var 

uppnådd. Mättnaden granskades även när vi analyserade ytterligare två reklamfilmer från 

varje år för att se om det fanns diskrepans mellan de som valts ut och resterande samma år. 

 

2.3 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 

Vid kulturanalys är det enligt Ehn och Löfgren (1982) viktigt att beskriva skiljelinjerna 

mellan det medvetna och legitima samt att verbalisera de motsatser som inte finns 

verbaliserade. Det gör så att gränserna mellan begrepp, symboler samt betydelser blir tydliga 

och skärper varderas unika innehåll. Presenterat tankesätt har varit av vikt för oss när vi 

studerat reklamfilmerna för att urskilja det som är av vikt för studiens innehåll. När vi 

granskade reklamfilmerna antecknade vi de komponenter som framkom samt vår befintliga 

sinnesstämning, det för att kunna dra så sanningsenliga slutsatser som möjligt. Efter att vi 

fastställt vilka komponenter som var framträdande i reklamfilmerna analyserades de vidare. 

Samtliga av reklamfilmerna granskades även utifrån var och en av de komponenter som 

analyserades. Vi betraktade följaktligen varje reklamfilm med originalitet i fokus och 

upprepade under analysens gång processen med de övriga komponenterna.  

 

För att kunna placera de detaljer som framkom genom granskningen av reklamfilmerna krävs 

det enligt Jacobsen (2010) kategorisering. När vi fann detaljer så satte vi in dem i olika 

kategorier, benämnt komponenter och det gjordes för att kunna dra slutsatser som innefattar 

ett bredare omfång. Jacobsen (2010) presenterar vidare att kategorierna ska ha sin grund i de 

material som uppkommit, de ska vara relevanta för studiens innehåll. Det finns ingen generell 

gräns för hur många kategorier som bör appliceras enligt Jacobsen (2010). Vi skapade 

kategorier utefter de detaljer som uppkom för att få en övergripande bild av området. Det 

resulterade i sju framträdande kategorier varpå vi fann fyra stycken relevanta för vår studie. 

Att använda fyra kategorier skapar inte för generella kategorier och inte heller för få. För att 

vi skulle kunna urskilja hur många kategorier vi skulle skapa så gjorde vi ett schema enligt 

Jacobsens (2010) modell. Där vi sedan kunde utläsa vilka detaljer som återfanns i de flesta 

reklamfilmer och vilka kategorier som behövde skapas. För att en kategori ska kunna skapas 
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måste det finnas samband mellan det insamlade materialet inom varje kategori, vilket kunde 

utläsas genom schemat.  

 

När vi granskade reklamfilmerna så tog vi inspiration från Jacobsens (2010) modell som utgår 

från ett schema. Ett schema som upprättas i enlighet med det som forskaren finner. Det gjorde 

att vi med stor säkerhet, beroende på vår tolkning, kunde utläsa de komponenter som var mest 

frekvent använda. Schemat kunde även hjälpa till att skapa kategorier där vi addera 

tillhörande detaljer för att kunna utläsa vilka kategorier som var relevanta. När kategorierna 

var färdigställda döpte vi dem till komponenter för att bättre passa in i studiens format. 

Schemat som användes presenteras nedan där alla sju kategorier återfinns.  

 
 DC 

4 

Volks-

wagen 

T-

mobile 

DC 

5 

Kony Metro Dove Volvo Evian ∑ 

Humor X X X   X   X 5 

Skapa engagemang     X  X   2 

Storytelling X X  X X X X X X X 9 

Visa ett budskap 

utöver 

produktfokus 

    X X X  X 4 

Kändiseffekt X X X X    X  5 

Originalitet X X X X X X X X X 9 

Tydligt presenterat 

produktfokus 

X   X      2 

Schema över de komponenter som inledningsvis återfanns i studiens reklamfilmer. 

 

2.4 Studiens tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är det, enligt Bryman och Bell (2011), vanligt förekommande att 

diskutera studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt studiens konfirmation i högre 

grad än reliabilitet och validitet.   

 

De resultat som framkom genom studien kan ses som trovärdiga i dess syfte och teori. 

Trovärdigheten för studien kunde höjas när test utfördes på fler framgångsrika 

reklamkampanjer som innehöll samma komponenter. Testet utfördes på de reklamfilmer som 

var fjärde respektive femte mest visade reklamfilmerna under det året. Det visade att vi 

lyckats identifiera komponenter som används inom reklamfilmer och visar på att det inte är 

någon slump att just de komponenterna återfanns i de mest visade reklamfilmerna under det 

året. Överförbarhet syftar enligt Bryman och Bell (2011) till om resultaten kan tillämpas på 

andra sammanhang. Vår studie är testad på framgångsrika reklamkampanjer och innehar 

därför en komplex överförbarhet till andra typer av studier. Om däremot intresse finns att 

studera andra kanaler eller andra marknadsåtgärder kan vår studie vara överförbar. 

 

Bryman och Bell (2011) presenterar även pålitlighet som syftar till om resultaten alltid gäller. 

De resultat som framkom är pålitliga för dess syfte, däremot finns det inget som tyder på att 

resultatet kommer vara relevanta för evigt. De komponenter som studerats har en koppling till 

ett modernt samhälle och det finns ingen säkerhet som garanterar att samma komponenter 
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kommer vara aktuella över en lång tid. Konfirmering syftar till om forskare har låtit sina egna 

attityder och värderingar påverka utfallet menar Bryman och Bell (2011). Det kan finnas en 

risk att de attityder som föreligger hos oss sedan tidigare har påverkat utfallet. För att vi skulle 

kunna skapa en så relevant och korrekt bild som möjligt har reklamfilmerna studerats på 

skilda håll för att inte bli subjektiva i vår analys. När vi hade granskat reklamfilmerna på 

skilda håll sammanförde vi våra tankar och funderingar för att slutligen kunna plocka ut de 

komponenter och detaljer som var mest relevanta. Det underlättades även av det schema som 

vi uppförde för ytterligare noggrannhet.  

 

Reproducerbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om att andra kan utföra studien på 

samma sätt som forskaren gjort. Då vi i vår studie inspirerats av kulturanalys är det svårt att 

till fullo uppnå reproducerbarhet. Ehn och Löfgren (1982) menar nämligen att det kan vara 

komplicerat att replikera en kulturanalytisk studie, då det är svårt att på ett systematiskt sätt 

rekonstruera kunskapssökande. De tolkningar som framkommer uppstår sällan genom en 

mekanisk procedur där forskaren går ett steg i taget i en strukturerad modell som innehar 

regler och konventioner. 

 

2.5 Kritisk metodreflektion 

I en kulturanalys är tolkning det viktigaste momentet menar Ehn och Löfgren (1982) samt det 

som är svårast att redogöra för. Hur forskare kommer fram till relevanta tolkningar är otydligt 

och det finns ingen tidigare beskrivning eller regler om hur tolkning ska göras. Ehn och 

Löfgren (1982) menar även att det inte heller är helt lätt att beskriva vad tolkning är för något. 

Varje forskare måste själv ange vilka regler och teorier hen använt i sin studie. Alla tolkningar 

som sker är individuella och beror på forskarens tidigare preferenser, vilket leder till att 

samma empiriska material tillåter skilda tolkningar. Även om forskaren arbetar aktivt med att 

se på materialet utan skygglappar kan hen aldrig helt frikoppla sig från det individuella 

perspektivet hen innehar. Enligt Ehn och Löfgren (1982) är varje tolkning samt varje 

analytiskt resonemang präglat av forskarens personliga kvalitéer. Jacobsen (2010) 

understryker vikten av det omedvetna valet av material som forskare sållar ut, det är omöjligt 

för hen att få med all information på en given tidpunkt. Trots att forskaren går in med ett så 

öppet sinne som möjligt görs ett visst urval av material. Även Bryman och Bell (2011) 

pointerar att material kommer tolkas och ses olika beroende på vem som ser på dem. Det 

beror på igenkänningsfaktorer hos forskaren.  

 

Ovanstående resonemang är ett komplext problem att undkomma och vi har under analysens 

gång studerat reklamfilmerna under olika sinnesstämningar och med olika inställningar för att 

försöka minska påverkan. Kulturanalys syftar enligt Ehn och Löfgren (1982) på att inte låta 

sig arbeta på rutin utan att alltid se på välbekant material med nya ögon. För att kunna göra 

det krävs det att utveckla en forskningsteknik som har möjligheten att genom kaos arbeta fram 

insikter och unika perspektiv på dess verklighet. En tolkning i en kulturanalys blir aldrig helt 

färdig och enligt Ehn och Löfgren (1982) ska de tolkningar som forskaren i slutändan väljer 

ha konkurrerat om sin plats. Vi har granskat varje reklamfilm flertalet gånger med olika 

sinnesstämningar för att kunna utvinna rättvisande komponenter. När vi granskat varje 

reklamfilm tre gånger utan att nya komponenter var framträdande ansåg vi att mättnaden var 

nådd. Trots det kan komponenter missats på grund av våra innehavande preferenser eller på 

att vald teori hade uppnått mättnad. De slutsatser som arbetats fram har skiftat i och med nya 

insikter under arbetets gång. Två av reklamfilmerna är dessutom av liknande karaktär och 

kommer från samma avsändare, DC, vilket kan ha påverkat resultatet.  
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Information från flera oberoende källor menar Jacobsen (2010) skapar en rättvisande bild av 

fenomenet. I inledningen av arbetet övervägde vi att ta med andra typer av källor för att kunna 

skapa en rättvisande bild och kunna plocka ut de rätta komponenterna. Vi tog då beslutet att 

inte använda oss av mer än en källa, då YouTube.com är en marknadsföringskanal. Flera 

aktörer har lagt in sina reklamfilmer på vald kanal och källan är då aktörerna och inte 

YouTube.com i sig. Det fanns heller inget behov av att söka andra popularitetskriterier då vi 

bestämde vår avgränsning och skapade våra antaganden.  

 

Det kan finnas komponenter eller detaljer som missats på grund av våra tidigare preferenser 

och att vi innan studiens start hade en föraning om vad vi eventuellt skulle finna. En viss 

problematik kan även föreligga i att många av de reklamfilmer som hade flest visningar hade 

exponerats för oss vid ett tidigare skede. Det kan ha gjort så vi missade detaljer eller inte 

kunde frikoppla oss helt från våra tidigare preferenser. Enligt kulturanalysens form menar Ehn 

och Löfgren (1982) att materialet kräver tolkning. I studien har vi gjort tolkningar av 

materialet vilket kan ha gjort att en subjektiv syn har presenterats. Trots försök att minska den 

subjektiva synen kan vi inte helt åsidosätta våra tidigare preferenser, den tolkning vi har gjort 

av materialet innehar en grund i vårt synsätt. Den tolkning som vi har gjort är eventuellt inte 

representativt för en större population då tolkning är olika för varje enskild individ.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I kapitlet följer en teoretisk genomgång av originalitet, humor, storytelling och kändiseffekt, 

som är de komponenter studien har för avsikt att behandla. Referensramen är på ett tydligt 

sätt kopplat till problemformulering och är en sammanställning av, för studien, relevanta 

teorier inom forskningsfältet. 

 

 

3.1 Originalitet  

Hocevar (1979) menar att nästan alla teorier kring kreativt tänkande omfattar originalitet som 

en dimension av kreativitet. Även Sternberg och Lubart (1996) understryker att forskare är 

överens om en aspekt när det kommer till kreativitet och det är komponenten originalitet. 

Forskning kring kriterierna för originalitet är sällsynt menar Hocevar (1979) som lyfter fram 

att viss forskning pekar mot objektiva kriterier så som statistisk frekvens, medan annan 

forskning föredrar att döma originalitet på en subjektiv grund. Ett grundläggande antagande 

som Barron (1955) gör för att definiera originalitet är att handlingar endast är originella i 

förhållande till en viss angiven gemensamhet. Originalitet måste därför definieras i 

förhållande till det vanliga och graden av originalitet anges utifrån den statistiska förekomsten 

av händelsen (Barron, 1955). I likhet menar El-Murad och West (2004) att mycket tyder på att 

kreativ marknadsföring innebär en begreppsbildning och produktion av en produkt eller ett 

objekt där befintliga komponenter visas på ett nytt sätt. Titus (2007) lyfter fram att forskare 

tenderar att betrakta kreativitet som ett sätt att lösa befintliga problem genom nytänkande. 

Mumford och Gustafson (1988) konstaterar dock att forskare även är överens om att 

originalitet inte räcker, det måste till ytterligare en faktor för att något ska vara kreativt men 

vilken denna faktor är har debatterats utan framgång.  

 

Enligt Wang, Dou, Li och Zhou (2013) är originalitet ett viktigt karaktärsdrag inom effektiv 

marknadsföring och kreativitet en nyckelfaktor. De trycker även på betydelsen av risktagande 

när det kommer till kreativ marknadsföring och gällande originalitet ser de benägenheten att 

ta risker som en definition av originell marknadsföring. Genom att använda ett kreativt 

risktagande kan det enligt Wang et al. (2013) resultera i högre grad av originalitet och ett mer 

lyckat utförande av marknadsföringskampanjen. Även El-Murad och West (2003) framhäver 

att nytänkande och originalitet inom marknadsföring involverar risktagande med tanke på den 

osäkerhet som råder kring hur den kreativa marknadsföringen kommer upplevas av 

mottagaren. Då Wang et al. (2013) menar att originalitet i sig bidrar positivt till en kampanj 

tar de stöd av Dahlén, Rosengren och Törn (2008) som konstaterar att även misslyckad 

kreativitet har positiv effekt då det kan inge originalitet. En risk med att försöka sig på något 

kreativt inom marknadsföring är att det inte alltid ger det positiva utfall som förväntats i form 

av högre igenkänningsfaktor eller att kampanjen blir mer minnesvärd (Dahlén, Rosengren & 

Törn, 2008). Då kan kampanjen istället bli originell och på så sätt för även den missuppfattade 

kreativiteten något positivt med sig (Wang et al., 2013). 

3.1.1 Överraskningsmomentet 

Alden, Mukherjee och Hoyer (2000) beskriver att känslan av att bli överraskad skiljer sig från 

andra känslor på grund av den höga nivå av upphetsning som skapas. Känslan av att 

överraskas blandas oftast med andra känslor och på så sätt upplevs känslan som antingen 
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positiv, i form av glädje, eller negativ, i form av ilska (Hutter & Hoffman, 2014). Då 

överraskningsmomentet väcker stor upphetsning kommer känslan som följer med 

överraskningen att förstärkas (Mellers, Schwartz & Ritov 1999; Westbrook & Oliver 1991). 

Enligt Dahlén och Lange (2011) innebär överraskningseffekten att sannolikheten för att 

människor ska uppmärksammar reklamen ökar. Även Derbaix och Pham (1991) menar att 

generellt så är momentet att överraska konsumenter ett smart sätt att fånga deras 

uppmärksamhet. Genom att använda nyhetsknepet, som handlar om att presentera ovanliga 

eller oväntade inslag, kan överraskningseffekten utnyttjas. Bilder som inte passar naturligt in i 

sammanhanget eller ovanliga ljud kan enligt Dahlén och Lange (2011) betraktas som 

nyhetsknep för att överraska mottagaren. 

3.1.2 Kreativ retorik 

Människors uppfattning av kreativitet, när det kommer till marknadsföring, kan enligt Dahlén 

och Lange (2011) bäst beskrivas med tre olika reaktioner. En av dessa reaktioner är den då 

kommunikationen är originell och skiljer sig från konkurrerande marknadsföring. Det kan 

exempelvis uppnås genom att utnyttja nya stimuli eller argument som för målgruppen upplevs 

som nytt för kommunikationen i fråga. Som en del i att få människor att bearbeta reklam 

måste de anse att reklamen är intressant nog för att ta del av dess innehåll istället för att 

avfärda den. Här menar Dahlén och Lange (2011) att det är viktigt att använda kreativa 

reklaminslag som ett steg i att bibehålla målgruppens uppmärksamhet. En listig avvikelse kan 

enligt McQuarrie och Mick (1996) vara en retorisk figur, vilket uppstår när ett uttryck avviker 

från förväntan. En retorisk figur kan exempelvis innebära rim, ordlek eller metafor 

(Mothersbaugh, Huhmann & Franke, 2002). Avvikelsen får dock inte uppfattas som 

meningslös eller felaktig och bör överrensstämma med en mall genomgående för olika typer 

av innehåll och sammanhang (McQuarrie & Mick, 1996). Dahlén och Lange (2011) beskriver 

vikten av att övertyga med hjälp av reklamens budskap och menar att även här är det kreativa 

inslag som är avgörande. Likaså Gail och Eves (1999) betonar vikten av att inte bara 

informera utan även övertyga och anger det som en av anledningarna till att reklam innehåller 

diverse retoriska knep. McQuarrie och Mick (1996) menar att ett retoriskt förhållningssätt till 

marknadsföring vilar på tre ben nämligen; (1) att variationer i form av reklamspråk kan 

förväntas ha betydande konsekvenser för hur annonsen behandlas, särskilt vid förekomsten av 

retoriska figurer. Vidare (2) att dessa konsekvenser i sin tur kan förklaras utifrån de formella 

egenskaperna hos de retoriska figurerna, och (3) att dessa formella egenskaper fungerar 

systematiskt tillsammans. 

 

3.2 Humor 

3.2.1 Definition av Humor 

Genom historien har individer försökt att förstå sig på problematiken av humor menar Veatch 

(2009). Oberoende av intellektuell bakgrund och känslomässigt tillstånd arbetar individer med 

förståelsen kring fenomenet humor. Fenomenet har en bakomliggande mystik och skapar 

intresse som genomsyrar mänskligheten. Humor har studerats genom många olika segment 

såsom psykologi, religion, medicin samt filosofi. Fenomenet tillhör inte något specifikt 

segment utan finns som del i alla segment och är därför ett väl studerat ämne. Trots alla 

studier som gjorts menar Veatch (2009) att ingen har lyckats skapa en teori om humor i en 

världsomspännande omfattning. Humor är trots saknad av teori den vidaste reklamtekniken i 

det moderna Amerika. Alden, Hoyer och Lee (1993) visar att humor ökar minnet av företaget 

samt så ökar köpintentionen vid humoristisk reklam. En ökad användning av humor kommer 

enligt Alden, Mukherjee och Hoyer (2000) att leda till en större marknadskommunikation. 
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Krishnan och Chakravarti (2003) pekar på att mellan tio till trettio procent av alla reklamer 

innehåller humor och många annonsörer tror att humor ökar effektiviteten hos reklamen. 

Krishnan och Chakravarti (2003) menar att reklamer som innehåller humor får mer 

uppmärksamhet än de reklamer som inte innehåller humor. Det finns även de som hävdar att 

humorn kan vara ett sätt att minska förståelsen av meddelandet. 

3.2.2 Relationsbyggande 

Thorson och Powell (1993) menar att humor i sociala sammanhang kan ses som ett sätt att gå 

emot sin motståndare eller ett sätt att visa vördnad, underlätta vid spända situationer eller som 

ett välkommande. Den vanligaste formen av humor är användningen i sociala sammanhang 

för att lätta upp stämningen. Rod, Puhlik-Doris, Larsen, Grey och Weir (2003) menar att om 

humorn är godartad och lekfull kan det stärka sammanhållningen. De individer som ofta gör 

narr och skämtar om sig själva är lättare att tycka om samt så ses de i mindre utsträckning 

som hot.  För att kunna skapa en teori och ett mätinstrument för humor krävs det enligt Rod et 

al. (2003) att skapa förståelse för om humorn är skapad för att stärka sig själv eller för att 

stärka relationen med andra. Humor kan användas för att hantera stress, som en 

försvarsmekanism eller som en mekanism för att öka individens mod. Humor kan även visa 

sig i form av en mekanism som underlättar en tryckt stämning eller i form av svart humor. 

Rod et al. (2003) menar att humor i syfte att stärka relationer kan ses som att olja hjulen som 

leder till ökad kommunikation vilket underlättar relationsbyggandet. För att relationen ska 

kunna växa sig stark krävs det att motparten känner ökat välmående genom den 

tillhandahållna kommunikationen. Det krävs även att de konflikter som existerar minskar 

samt att banden mellan parterna stärks menar Rod et al (2003). När budskapet visas i större 

grupper kan humor öka antalet medlemmar, öka sammanhållningen, det skapar även en 

trivsam atomsfär samt så förstärker det gruppnormerna.  

 

För att ett varumärke ska vara framgångsrikt när det kommer till kampanjer måste de uppfylla 

ett antal grundkriterier och ett av dessa är att människor måste tycka om varumärket. Det kan 

uppnås genom att använda humor eller på annat sätt underhålla människor med kampanjen 

(Muehling & McCann, 1993). På samma sätt menar Putte (2009) att en av de mest 

framgångsrika strategierna, när det kommer till att göra en kampanj minnesvärd, är att 

använda sig av element som gör kampanjen lätt att tycka om. Är syftet med kampanjen att den 

ska underhålla eller vara komisk är det komponenter som gör att den faller in under denna 

strategi (Putte, 2009; Muehling & McCann, 1993). Lee och Sternthal (1999) visar att ett 

positivt sinnestillstånd förstärker känslan gentemot varumärket. När mottagare befinner sig i 

en positiv känsla så förbättras relationen till varumärket, de ökar även chansen för att 

mottagaren vill skapa eller behålla sin relation till företaget. När mottagaren exponeras för 

positiva stimuli som humoristisk reklam, tenderar hen att inte bearbeta den informationen som 

delges. Om reklamen däremot visar på situationer som är tragiska eller på annat sätt påverkar 

humöret negativt så bearbetar mottagaren informationen som hen exponeras för.  

 

Hur mottagaren bearbetar och minns den tilldelade humoristiska reklamen beror på hur starka 

och relevanta påståendena är för individen. Krishnan och Chakravarti (2003) menar att om 

humorn är stark kan annonsörerna dra nytta av den behandlingsprocess och därigenom synas i 

bruset. Humor som innehar en stark relevant koppling till varumärket ökar förståelsen och har 

en större chans att fastna i mottagarnas minne. Relevant koppling innebär att reklamen är 

meningsfullt kopplad till varumärket eller produkten. Alden, Hoyer och Lee (1993) menar att 

meddelandet i den humoristiska reklamen bör överensstämma med dess mål. Det bör finnas 

en tydlig koppling till varumärket och produkten bör vara tydlig för framgångsrika kampanjer. 

Reklam som innefattar humor är mer benägen att säkra publikens uppmärksamhet, öka minnet 
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hos konsumenten, öka försäljningen samt öka meddelandets tyngd (Scott, Klein & Bryant, 

1993). Alden, Hoyer och Lee (1993) menar även att den humoristiska reklam som till största 

del existerar är den reklam som lutar sig mot det oväntade samt det omöjliga. 

3.2.3 Affiliate och självförstärkande humor 

Rod et al. (2003) presenterar olika typer av humor och inledningsvis så återfinns affiliate 

humor, vilket är en typ av humor där vederbörande säger roliga kvicka skämt för att 

underhålla andra. Det görs för att individen ska underhålla relationer samt minska spänningar. 

För att underhålla andra brukar individen bjuda på sig själv samt berätta skämt som handlar 

om hens personlighetsdrag eller ett underhållande händelseförlopp där hen varit delaktig. De 

individer som kopplas samman med affiliate humor är enligt Rod et al. (2003) är de individer 

som inte tar dem själva på för stort allvar samtidigt som de vidbehåller sin självacceptans. 

Affiliate humor är en typ av humor som inte är fientlig och samtidigt innehar tolerans, vilket 

leder till en ökad attraktion från mottagarna. Affiliate humor är starkt kopplat till något extra 

ordinärt, glädje, självkänsla, intimitet och skapar god stämning.  

 

Den andra typen av humor som presenteras av Rod et al. (2003)  är den självförstärkande 

humor, de individer som tar sig an den här typen av humor innehar en humoristisk 

livsåskådning. De tenderar även att ha en lättsam inställning till missförhållanden och 

bibehålla sitt humoristiska perspektiv även vid stress och motgång (Kupier, Martin & Olinger, 

1993). Den här typen av humor visar Rod et al. (2003) vara den som mest liknar den 

Freudianska definitionen av humor, vilket innebär att humor används som en 

försvarsmekanism som tillåts att undvika känslor medan den vidbehåller ett realistiskt 

perspektiv på en dyster situation. Thorson och Powell (1993) berättar att humor länge setts 

som en mekanism för att slippa hantera livets verkliga problem. Att inneha en känsla för 

humor är en stil, en resurs för självförsvar samt ett sätt att komma överens. Thorson och 

Powell (1993) menar att humor används som en sköld från livets bistra verklighet. Det finns 

två nivåer av humor i anpassningsmekanismer enligt Thorson och Powell (1993), där 

självironisk humor samt aggressiv humor infinner sig. Självironisk humor handlar om att 

kunna fokusera på den jobbiga sanningen och samtidigt besitta förmågan att kunna le genom 

tårarna. Den här nivån ses som den mogna av de två anpassningsmekanismerna. Den 

självförstärkande humorn menar Rod et al. (2003) är kopplad till negativa känslor såsom 

depression och ångest. Självförverkligande humor är även kopplat till öppenhet och 

erfarenhet, självkänsla och psykologiskt välbefinnande.  

3.2.4 Återkoppling och relevans 

De reklamer som innehåller humor har en större tendens att fastna i minnet hos mottagare 

menar Lutz och Lutz (1977). Konsumenternas minne påverkas enligt Krishnan och 

Chakravarti (2003) av effekterna av den reklamen som de tilldelas, vare sig annonsörerna har 

fokuserat på att reklamen ska fastna i minnet hos individen eller om de leder till köp. Oavsett 

intention med reklamen är målet att varumärket ska fastna i minnet hos individen. För att 

individerna ska minnas reklamerna använder sig annonsörerna enligt Krishnan och 

Chakravarti (2003) av minneskodning samt inhämtningsprocesser som ligger till grund för 

många av de effekter som används i humoristiska annonser. Företaget kan efter en 

humoristisk annons fortfarande ha användning för den humoristiska annonsen då 

minneskodningen fortfarande existerar hos individen.  

 

Responsen hos mottagaren önskas bli så effektfull som möjligt, vilket enbart kan inträffa om 

målgruppen förstår humorn i reklamen. Styrkan i den humoristiska reklamen definieras av 

Krishnan och Chakravarti (2003) som dess potential att framkalla en humoristisk reaktion, 
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oberoende av specifikt varumärke eller produkt. Minnesforskare har konstaterat att 

information blir bättre ihågkommen om den på något vis är organiserad. Friedman och 

Friedman (1979) påvisar även att minnet förbättras när talesmän och produkter är 

sammankopplade på ett sätt som känns relevant för mottagarna. Vad som då menas är om de 

humoristiska utförandena är relevanta för dess sammanhang till övriga komponenter i 

reklamen leder det till förbättrat minne för alla de inkluderade komponenterna i reklamen. 

Krishnan och Chakravarti (2003) visar att även humor med låg relevans kan underlätta 

ihågkommandet av varumärket genom bearbetning av tidigare reklamer. De reklamer som 

innehåller humor förbättrar minnet samt igenkänning vilket i sin tur underlättar vid utförandet 

av efterföljande reklamer.  

 

3.3 Storytelling 

3.3.1 Kronologisk ordning 

Mycket av den information som konsumenter idag blir exponerade för är upplagd i en 

berättande form menar Adaval och Wyer (1998). Zablah och Gilliama (2013) förklarar att en 

berättelse är en diskurs som arbetar med sammanhängande anordningar och konsekvenser i 

kronologisk ordning. Anordningarna och konsekvenserna är så kallade händelser, situationer 

eller processer. En berättelse ska länka samman de olika kausala händelserna till en helhet.  

Många av de viktiga sociala kunskaper som individer förvärvar och bevarar i sina minnen 

består av berättelser som byggs utifrån sociala och personliga erfarenheter menar Adaval och 

Wyer (1998).  

 

Tendensen för mottagaren att bearbeta annonsen minskar om annonsen är utformad i en 

berättande form menar Lien och Chen (2011). Berättandet om produkten påverkar attityden 

gentemot annonsen och produktvärderingar mer än vad själva argumenten för produkten gör. 

Genom berättandet kan en större övertygande effekt infinna sig till skillnad från mer 

traditionella format, teorin gäller både verbala och visuella berättelser. En verbal berättelse 

som tilldelas mottagaren framkallar starkare känslor, skapar bättre attityder mot produkten 

och gör informationen mer levande än dess motsats. Lien och Chen (2011) visar även att vid 

visuella berättelser så minskas felaktiga uppfattningar om produkten eller varumärket. Vid 

visuella berättelser fokuserar mottagarna på bilderna i större utsträckning än argumenten för 

produkten.  

 

Det som förklarar föregående argument baseras på kognitiva faktorer, information som inte 

visas genom en berättande form ger större utrymme för mottagarens kognitiva resurser. 

Mottagaren behöver då i högre grad bearbeta den information som exponeras för hen. Verbala 

berättelser hjälper enligt Lien och Chen (2011) mottagaren att visualisera eller mentalt 

repetera minnesbilder, vilket leder till att läsaren kan fördjupa sig i berättelsen och skapa sig 

en bättre förståelse för dess karaktär. Den här typen av berättelser leder då enligt Lien och 

Chen (2011) till en bättre inställning till annonsen eller produkten. I jämförelse med det 

visuella formatet som i vissa sektioner kan hämma den önskade effekten genom att 

mottagaren inte förstår eller accepterar de bilder som visualiseras. Det i sin tur dämpar då 

produktionen av positiva känslor samt den gynnsamma inställningen. Det kan även föreligga 

att bilderna anses av mottagaren som rättvisa men ses inte som attraktiva vilket gör att 

attraktionen minskar. Lien och Chen (2011) visar att en berättande form i större utsträckning 

än icke-berättande struktur leder till en bättre attityd hos mottagarna. Det kan däremot vara så 

att konkurrerande företag som har starkare produktargument och inte använder sig av den 

berättande formen får större genomslag än de som använder sig av berättande form men med 
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svagare produktargument. Om det däremot är så att konkurrerande företag har likande produkt 

argument så får den berättande formen större övertygande effekt.  

 

Mattilla (2000) visar på att positiva humörtillstånd leder till en holistisk 

informationsbehandling. Negativt humör däremot leder till en mer systematisk 

informationsbehandling. I sin studie har Mattilla (2000) presenterat att positiva känslor 

minskar chansen för att mottagarna får ta del av information via en lista till skillnad från en 

berättande form. Informationshämtning via list-format stör den holistiska behandlingen av 

information som vanligtvis frambringar positiva känslor. Individer i allmänhet tenderar att 

vilja vidhålla ett positivt sinnestillstånd. De konsumenter som befinner sig i ett stadie där 

negativt humör är överrepresenterat tenderar att oavsett format bearbeta informationen på ett 

systematiskt sätt, formen för informationshämtning blir då obetydlig. Individer tenderar att 

skapa känslor av deras erfarenheter menar Padgett och Douglas (1997). Människor har även 

en tendens att engagera sig i narrativ förståelse av fenomen, vilket leder till att en berättande 

form skapar engagerade individer.   

3.3.2 Visualisering 

Adaval och Wyer (1998) visar att när konsumenter ska köpa en produkt kan de ofta föreställa 

sig hur de besöker olika butiker för att se vilken butik som passar dem bäst. De kan föreställa 

sig köpen, när de läser manualen, när de lär sig att hantera produkten och när de tar med sig 

den på semester och så vidare. Adaval och Wyer (1998) presenterar ett exempel där individer 

ska utföra ett köp i form av en kamera. När individen tänker på det uppmålade scenariot med 

kameran kommer hen troligt att fundera över kamerans specialfunktioner. Slutsatsen av 

föregående resonemang är att individen köper de tänkta scenariorena och inte kamerans 

egenskaper. Hur informationen angående produkten presenteras kan antingen störa eller 

underlätta köpprocessen. Är informationen uppbyggd på ett sätt som är mottagligt för 

konsumenterna, alltså passar in i deras uppbyggda scenario underlättar det för konsumenten i 

sin beslutsprocess. När individer exponeras för information matchar de den med sina 

förkunskaper om segmentet, personen eller föremålet enligt Adaval och Wyer (1998). Är 

informationen kompatibel med mottagaren, kan mottagaren matcha informationen med sina 

preferenser och då sker holistisk eller kategoribaserad behandling. Blir informationen däremot 

svårbehandlad för mottagaren sker splittrad bearbetning, vilket innebär att mottagaren delar 

upp informationen och behandlar alla delar separat beroende på tidigare innehavande 

kunskap. Om mottagaren kan matcha informationen med tidigare preferenser menar Adaval 

och Wyer (1998) att hen kan ta till sig historien kring den delgivna informationen och 

därigenom bedöma om det som presenteras är relevant för hen. Däremot om mottagaren inte 

kan matcha historien med tidigare preferenser så bearbetas varje del för att sedan integreras 

och skapa en historia. Vid scenariot där individen kan matcha informationen kommer 

informationen att vara lättare för individen att ta till sig och därigenom ha en större inverkan 

än om informationen delas upp.  

 

Individer har en naturlig benägenhet att organisera information i en berättande form menar 

Mattila (2000). När individer tar del av en annons de inte tidigare blivit exponerade för 

använder de vanligtvis kunskap som de tidigare kan relatera till. Mattilla (2000) visar att 

konsumenter som är kunniga inom segmentet har en mindre tendens att attraheras av 

presentationen av informationen. De konsumenter som inte besitter samma sakkunnighet som 

tidigare nämnts har en större tendens att attraheras av den berättande formen jämfört med list-

formatet där en uppradning av exempelvis produktens egenskaper sker. Konsumenter som är 

nybörjade inom segmentet och inte innehar någon tidigare kunskapsstruktur behöver göra en 

stor ansträngning för att förstå den nya informationen som presenteras i list-form. Adaval och 
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Wyer (1998) presenterar även att om oönskade element presenteras i en berättande form 

istället för i ett listformat kommer de få mindre effekt på mottagarna. Det kan bero på två 

saker, det första är att de oönskade elementen som presenteras sållas bort i helhetsbilden av 

informationen, mottagaren väljer att inte se det som är oönskat. Den andra teorin är att de 

oönskade effekterna inte ses lika allvarligt vid berättande som om mottagaren hade läst dem 

från exempelvis en lista. När information presenteras i en lista blir skillnaderna tydligare om 

positivt och negativ information presenteras. Adval och Wyer (1998) visar även att berättande 

formen framkallar starkare känslor hos mottagaren än när informationen var listad.  

 

De attribut som enligt Mattilla (2000) framkommer i annonserna inom ett nytt segment för 

individen är svårförstådda för mottagaren. Då hen inte besitter någon tidigare kunskap inom 

området är det svårt för hen att integrera med de konsekvenser som uppkommer. Det är enligt 

Mattilla (2000) inte konstigt att de individer som befinner sig i ett nytt segment får mer 

positiva känslor gentemot annonser som är i berättande form då appliceringen blir 

mottagligare. Adaval och Wyer (1998) menar här att de individer som befinner sig i ett nytt 

segment där en berättande form används, måste kunna ta till sig den informationen som 

presenteras, beroende på deras tidigare kunskap.  

 
Lutz och Lutz (1977) har i sin studie visat att det är större chans att mottagaren minns en 

interaktiv bild än en bild som inte är interaktiv. Ju mer tillämpad annonsen finner sig hos 

individen desto större chans har den att fastna i minnet hos mottagaren, interaktiva bilder är 

de bilder som är mest önskvärda. Bedömning av innehåll speglar inte bara den tilldelade 

informationen menar Chang (2013) utan också den subjektiva upplevelsen. För att skapa 

störst påverkan ska innehållet generera psykiska bilder hos mottagaren. Ytterligare en faktor 

som påverkar hur mottagare reagerar på information är hur hanteringen av bildspråket sker. 

För att kunna skapa störst effekt på mottagarna krävs det att de med lätthet kan skapa mentala 

bilder av de exponerade berättelser som tilldelas dem. Det påverkar hur annonsen uppfattas 

samt varumärkesattityden. Bearbetning av flyt beror på olika kognitiva processer, element 

som möjliggör perceptuella flyt ökar förståelsen för dess innebörd och leder till ett förbättrat 

bildspråk. De individer som enligt Chang (2013) har lätt för att generera ett bildspråk som 

innehar ett bra fly till sin publik är de som kommer bli ihågkomna.   

 

3.4 Kändiseffekt 

Kändisar har sedan länge använts för att sälja produkter (Stafford, Spears & Hsu, 2003; 

Erdogan, 1999) och intresset för fenomenet har ökat under senare tid (Keel & Nataraajan, 

2012; Lear, Runyan & Whitaker, 2009). Användning av kändisar i 

marknadsföringssammanhang innebär enligt Silvera och Austad (2004) att en person som är 

offentligt erkänd använder sig av det när han eller hon presenteras i en kampanj inför 

konsumenterna. Ofta har de kändisar som används även distinkta attribut, såsom attraktivitet 

och pålitlighet. Kändisar som filmskådespelare, tv-stjärnor och framstående idrottsmän 

används flitigt i tv-reklam (Jayswal, Nirmal & Panchal, 2013), anledningar till användandet 

av kändisar i samband med marknadsföring av produkter eller varumärken kan enligt Keel 

och Nataraajan (2012) vara för att utmärka sig eller som hjälp för att introducera produkten på 

en ny marknad.  

 

Användning av kändisar är kostsamt för företag och därför har mycket forskning ägnats åt att 

fastställa hur kändisar påverkar olika prestationsmått för företaget såsom köpintention och 

attityd gentemot varumärket (Keel & Nataraajan, 2012). Enligt Keel och Nataraajan (2012) är 

forskare dock inte eniga kring effekten av att använda kändisar i samband med att 
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marknadsföra ett varumärke eller produkt. Lear, Runyan, och Whitaker (2009) menar att en 

känd faktor är att kändisars medverkan i kampanjer påverkar konsumenters val av varumärke 

eller produkt. Kändisar kan bland annat påverka konsumenterna köpvilja positivt (Stafford, 

Spears & Hsu, 2003) och skapa uppmärksamhet kring varumärket eller kampanjen samt öka 

möjligheterna att göra den minnesvärd (Erdogan, 1999). Använda kändisar för att 

marknadsföra en produkt anses vara ett effektivt verktyg för marknadsförare över hela världen 

och anledningen till det är att kändisarnas påverkar den upplevda produktkvalitén och skapar 

en känsla av unikhet (Dean & Biswas, 2001). Kändisar anses även öka effektiviteten på 

annonseringen, kännedomen kring varumärket, igenkännandet, köpintentioner och även 

köpbeteendet jämfört med marknadsföring utan kändisar (Mathur, Mathur & Rangan, 1997; 

Goldsmith, Lafferty & Newell, 2000).  

 

Däremot finns det även forskning som visar att kändisarnas inverkan på varumärkets 

igenkänning är begränsad. En studie som Costanzo och Goodnight (2005) gjort indikerar att 

kändisars påverkan, när det gäller hur väl konsumenterna minns kampanjer, inte är 

signifikant. Således skulle det inte ge någon ytterligare effekt till varumärkets eller 

kampanjens igenkännande om det marknadsförs av en känd person, åtminstone inte när det 

gäller tidningsannonsering. Likaså Mehta (1994) menar att påverkan från kändisar är 

obetydlig och att det inte är någon skillnad på om det är en känd eller icke känd person som 

medverkar i kampanjen. Keel och Nataraajan (2012) lyfter fram att det i vissa fall kan vara en 

fördel att använda personer och skådespelare som inte är kända då deras image kan formas 

och utvecklas av företaget och följaktligen bli mer personlig. På så sätt passar dessa 

skådespelare bättre ihop med företagets framtoning och det gör det dessutom svårt för 

personen att marknadsföra ett annat varumärke. När kändisar medverkar i en kampanj menar 

Costanzo och Goodnight (2005) att det kan vara så att mottagaren kopplar kändisens 

medverkan till konkurrerande varumärken. Rossiter och Smidts (2012) visar även de, att när 

en kändis presenterar en produkt har det relativt liten effekt på att övertyga konsumenter till 

köp. Däremot förvissar Rossiter och Smidts (2012) om att en reklamkampanj med en kändis 

fungerar effektivt när det kommer till att få konsumenters uppmärksamhet. 

 

Det finns även en viss skillnad mellan hur väl män och kvinnor minns varumärken som 

marknadsförs av kändisar menar Costanzo och Goodnight (2005). Framförallt minns män 

betydligt fler varumärken än kvinnor gör, i de fall produkten eller varumärket marknadsförs 

av kända idrottsmän. Det är även så att män tenderar att minnas varumärket bättre om 

kändisen är manlig menar Costanzo och Goodnight (2005). 
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4 Empirisk undersökning 
 

 

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska undersökningen utifrån de fyra komponenter 

som studien har för avsikt att undersöka. Mer utförliga beskrivningar och källor till 

reklamfilmerna återfinns i bilaga 1-9. 

 

 

I den empiriska undersökningen har nio stycken reklamfilmer från internetsidan 

YouTube.com analyserats. De nio reklamfilmer som inkluderats i studien hade under 

respektive år 2011, 2012 och 2013 genererat flest antal visningar på YouTube.com. Ett 

antagande som gjordes var att flest antal visningar på YouTube.com kunde likställas med att 

reklamfilmen har skapat uppmärksamhet och utifrån det gjordes urvalet. Under 2011 var det 

följande tre reklamfilmer som fått flest antal visningar: DC Shoes: Ken Block´s gymkhana 

four; The Hollywood Megamercial, The force: Volkswagen commercial och T-mobile: The T-

mobile Royal Wedding. Från 2012 inkluderas reklamfilmerna: DC Shoes: Ken Block´s 

gymkhana five; ulitmate urban playground; San Francisco, Kony 2012 och Metro: Dumb 

ways to die. Slutligen är följande tre reklamfilmer från 2013 inkluderade i den empiriska 

undersökningen: Dove: Real Beauty Sketches, Volvo: Volvo Trucks- The epic split feat. Van 

Damme och Evian: baby&me/ the new evian film. Utförliga beskrivningar av reklamfilmernas 

innehåll samt källor till respektive reklamfilm återfinns i bilaga 1-9. Nedan följer en 

sammanställning av det empiriska materialet utifrån de fyra kreativa 

marknadsföringskomponenter som studien har för avsikt att behandla.  

 

4.1 Originalitet 

 
 DC 4 Volks-

wagen 

T-

mobile 

DC 5 Kony Metro Dove Volvo Evian ∑ 

Originalitet

/oväntade 

händelser 

X X X X X X X X X 9 

 

I studien ingår två reklamfilmer från varumärket DC som båda är originella i sig men på 

liknande sätt. Den första är DC Shoes: Ken Block´s gymkhana four; The Hollywood 

Megamercial (2011), som vidare i studien benämns DC 4. Den andra är DC Shoes: Ken 

Block´s gymkhana five; ulitmate urban playground; San Francisco (2012), och denna 

benämns vidare som DC 5. Båda filmerna har för avsikt att presentera något unikt och gör det 

genom att på olika platser låta rallyföraren Ken Block visa upp sina talanger när det kommer 

till bilkörning. Mer specifikt är det hans talanger inom drifting, som uppvisas och drifting 

handlar om att på ett kontrollerat sätt sladda med bil. Reklamfilmerna presenterar bilkörning 

på ett sätt som tidigare inte utförts och i varje reklamfilm utför Ken Block någonting nytt och 

unikt inom sin sport. I DC 5 får Ken Block även sällskap utav motorcross föraren Travis 

Pastrana som även han utför och deltar i ett trick som kan betraktas som unika och 

beundransvärda. I DC 4 förekommer även oväntade humoristiska inslag. När Ken Block 

driftar runt på gatorna dyker det nämligen upp en person i gorilladräkt som placerar en stege 

mitt på gatan. Personen i gorilladräkten klättrar sedan längst upp på stegen och när Ken Block 

kommer körandes tar han med bilen med sig stege och personen i gorilladräkten hoppar 
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samtidigt undan och landar på marken oskadd. Inslaget kan uppfattas som oväntat i 

sammanhanget då fokus ligger på bilkörning. I dessa reklamfilmer ligger inget 

överraskningsmoment i vilken produkt som marknadsförs, det är väl presenterat 

inledningsvis. Det som överraskar i dessa filmer är Ken Blocks talang och vad han kan utföra 

med sin bil samt de humoristiska inslag som blandas upp med allvaret i att det är avancerade 

trick som utförs. 

 

En annan reklamfilm som uppvisar originalitet är The force: Volkswagen commercial (2011) 

som fortsättningsvis benämns Volkswagen. Här ligger det oväntade i att reklamfilmen inte 

självklart ska leda fram till just den produkt som presenteras i slutet. I reklamfilmen visas ett 

barn iklädd Darth Vader kostym som i sitt hem försöker få saker att hända, endast med hjälp 

av kraften från hens magiska händer. Barnet försöker bland annat få en tallrik med en smörgås 

på att flytta sig till honom utan att vidröra den men lyckas följaktligen inte utan får hjälp av 

sin mamma. I slutet av reklamfilmen lyckas barnet starta familjens bil, en ny Passat som 

Volkswagen har för avsikt att marknadsföra. Det är barnets pappa som bidrar till illusionen av 

att barnet äntligen lyckas och det gör pappan genom att inifrån köket starta bilen med ett 

knapptryck på nyckeln. På så sätt visas en av fördelarna med bilen samtidigt som en känsla av 

välbefinnande förmedlas då mamman och pappan kan se lyckan som barnet upplever när hen 

äntligen kan använda sina magiska krafter. Fram till dess att Passaten presenteras är det 

osäkert vad reklamfilmen har för avsikt att marknadsföra och vilket företag som står bakom 

den. Därför blir det ett oväntat inslag när det i slutet på reklamfilmen är en bil som 

presenteras.  

 

Ytterligare en reklamfilm som uppvisar originalitet är T-mobile: The T-mobile Royal Wedding 

(2011), som vidare tituleras T-mobile, där det kungliga bröllopet mellan prins William och 

Kate Middleton imiteras med hjälp av skådespelare som är slående lika kungafamiljen. I 

denna reklamfilm visas ett bröllop, vilket för många förknippas med romantisk musik och ett 

brudfölje som sakta går fram mot altaret. Istället dansar brudföljet i reklamfilmen fram till 

altaret i takt till musik som sällan förknippas med bröllop. Att dansa och spela hög musik 

avviker från det som normalt förknippas med ett bröllop och det är även en oväntad plats att 

utföra något liknande på. Traditionellt är kyrkan en plats som förknippas med lugn och 

fridfullhet och i reklamfilmen byts det traditionella ut mot fartfylld musik, skratt och 

handklappningar. För mottagaren kan det därför uppfattas som överraskande att se ett 

kyrkbröllop i en ny version med högre tempo och ljudnivå. Det är även långt ifrån hur det 

faktiska kungabröllopet gick till vilket gör det hela mer oväntat då personerna som liknar 

kungahuset framträder. Kopplingen till budskapet är oväntat då T-mobile vill sända ett 

budskap om att dela upplevelser med varandra, vilket inte framgår innan i slutet av 

reklamfilmen.  

 

Den reklamfilm som skiljer sig något från mängden när det kommer till presentation är Kony 

2012 (2012) som vidare i studien enbart benämns Kony. I den presenteras ett stort projekt 

med en uppmaning till samtliga som tittar att vara med och delta genom att köpa deras 

produkt och sprida budskapet. Det som är unikt med Invisible childrens reklamfilm Kony är 

att den går ut på att göra en man känd för sina fruktansvärda brott mot mänskligheten. 

Mannen som ska uppmärksammas är Joseph Kony, som under flera decennier har kidnappat 

barn för att använda i sin rebellgrupp, målet med kampanjen är att han ska tillfångatas och 

ställas inför rätta. Det finns med andra ord en större mening med reklamfilmen än att enbart få 

uppmärksamhet och tjäna pengar. Målet är att ena människor i syfte att hjälpa andra och 

reklamfilmen blir på så sätt unik i sitt förhållningssätt till mottagaren. Upphovsmakarna till 

reklamfilmen vill att människor ska bidra till en förändring av världen och bättre 
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förutsättningar för de utsatta barnen och deras familjer. Avsikten med reklamfilmen är att 

budskapet ska spridas över hela världen och för att lyckas med det vill upphovsmakarna ta 

hjälp av olika sociala medier. Idag finns en möjlighet att sprida budskap som tidigare inte 

funnits. Sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram har gjort det möjligt att nå ut 

till människor i hela världen. Kampanjen förvaltar möjligheten att använda sociala medier och 

reklamfilmens budskap är centrerat kring spridningen av information.  

 

Originalitet återfinns även i Metro: Dumb ways to die (2012), som fortsättningsvis benämns 

Metro. Det är den enda av studiens nio reklamfilmer som är tecknad och det gör den speciell. 

Även reklamfilmens upplägg är unikt då den presenteras av olika tecknade figurer som 

sjunger en sång samtidigt som de gör dumma saker som tar livet av dem. För att nämna ett par 

exempel så använder en av figurerna sin underkropp som bete för pirayor och en annan 

använder en gaffel för att försöka få ut en brödskiva ur en brödrost som fortfarande har 

kontakten kopplad till ett eluttag. Låten som spelas är speciellt gjord för reklamfilmen och den 

har en refräng som lätt fastnar i minnet då den innehåller många upprepningar. Budskapet 

som Metro vill få fram är att det är viktigt att vara försiktig kring tåg, vilket är ett allvarligt 

budskap som Metro vill förmedla. Själva reklamfilmen är dock komisk hela vägen fram till 

dess att sluttexten kommer fram och det gör att budskapet kommer väldigt plötsligt och 

oväntat. Att den komiska reklamfilmen mynnar ut i ett allvarligt budskap blir något 

motsägelsefullt och kopplingen mellan reklamfilmen och budskapet är inte självklar utan 

personen som tittar får själv tänka till och binda samman delarna.  

 

Dove: Real Beauty Sketches (2013) som vidare i studien tituleras Dove, presenterar en 

originell reklamfilm där det inte är självklart att Dove är upphovsmakaren innan det 

presenteras på slutet. Reklamfilmen inleds med en konstnär som gör skisser av personers 

ansikten utan att se dem. Konstnären låter kvinnor beskriva sina ansiktsdrag och på så sätt gör 

han en skiss. Han ber sedan en främling, som bekantat sig med kvinnan en stund tidigare, att 

beskriva hennes ansiktsdrag och gör ytterligare en skiss av samma kvinna. Tillslut får hon se 

de två skisserna av sig själv och i samtliga fall är den skiss gjord från beskrivningen av 

främlingen vackrare vilket framkallar mycket känslor hos den avmålade kvinnan. Budskapet 

Dove vill få fram är att du är vackrare än du tror och när budskapet presenteras blir 

kopplingen till reklamfilmen självklar. Fram till dess att budskapet presenteras är det dock 

oklart vad syftet med reklamfilmen är vilket gör att det blir ett oväntat slut på den. Det 

huvudsakliga syftet med reklamfilmen är inte att sälja in en produkt utan att förmedla en 

känsla. Dove tillhandahåller diverse olika produkter som kan hjälpa kvinnor att ta hand om sin 

hud bland annat. Känslan som förmedlas i reklamfilmen är därför centrerad kring att få 

kvinnorna att förstå värdet i att ta hand om och uppskatta sig själva. Vikten läggs därför inte 

på att visa fördelar med produkten utan fokus ligger på att kvinnorna i reklamfilmen ska lära 

sig att se sin egen skönhet. 

 

Reklamfilmen Volvo: Volvo Trucks- The epic split feat. Van Damme (2013), vidare enbart 

benämnd Volvo, presenterar en oväntad koppling till produkten även om det här framgår lite 

tidigare i reklamfilmen. Reklamfilmen inleds med en närbild på Van Damme och en inspelad 

röst av honom själv som berättar kort om med- och motgångar i hans karriär. En bit in i 

reklamfilmen framkommer det att han står och balanserar mellan två av Volvos lastbilar med 

en fot på vardera sidobackspegel vilket för mottagaren kan vara ett oväntat element. När 

lastbilarna som backar i hög hastighet styr ifrån varandra tvingas Van Damme ner i en splitt. 

Det kan ses som en häpnadsväckande att han klarar av en sådan prestation och det är ett 

konststycken som tidigare förmodligen aldrig utförts. Överraskningsmomentet sträcker sig 

över hela reklamfilmen då det kontinuerligt uppdagas något nytt som bygger upp spänningen. 
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Inledningsvis ges mottagaren en möjlighet att spekulera i vad reklamen kommer innehålla då 

endast Van Dammes överkropp visas. När det sedan uppdagas att han balanserar mellan två 

bilar och vidare att bilarna är i rörelse kan det generera en överraskningsfaktor för mottagaren. 

Ytterligare bygger reklamfilmen upp prestationen genom att bilarna utökar avståndet mellan 

dem och Van Damme står då kvar och utför en splitt, ett trick som kan betraktas ha 

överraskande karaktär då det av mottagaren kan uppfattas som omöjligt att utföra. 

 

Slutligen presenterar även Evian: baby&me/ the new evian film (2013), som fortsättningsvis i 

studien benämns Evian, en reklamfilm som är originell. I reklamfilmen visas människor som i 

sina spegelbilder istället ser bebisar som är små kopior av dem själva när det kommer till 

kläder och frisyrer. De olika personerna dansar framför ett stort skyltfönster som borde visa 

reflektionen av dem själva men istället visar bebisar som imiterar varje danssteg de tar. 

Eftersom det är något som i verkligheten inte kan ske kan det som visas i reklamfilmen 

betraktas som högst oväntat. Överraskningsmomentet kommer inledningsvis i reklamfilmen 

då en man för första gången får se sin reflektion, i form av en bebis, i dörren på en buss. 

Kopplingen till vilken produkt som marknadsförs i reklamfilmen går inte att göra innan i 

slutet, då Evians vattenflaskor visas tillsammans med texten ”Live young”. Dock har 

varumärket Evian tidigare marknadsförts i samband med bebisar som agerar på ett sätt som 

för deras ålder är omöjligt vilket gör att mottagaren möjligtvis kan göra kopplingen tidigare. 

När budskapet ”Live young” presenteras i Evian är det tillsynes uppenbart för mottagaren att 

göra kopplingen till att beakta sin ungdomliga sida. 

 

4.2 Humor 

 
 DC 4 Volks-

wagen 

T-

mobile 

DC 5 Kony Metro Dove Volvo Evian ∑ 

Humor X X X   X   X 5 

 

Under kategorin humor är en av reklamfilmerna som återfinns DC 4. Reklamfilmen är dock 

inte uppbyggd kring humor utan innehåller endast ett fåtal humoristiska lekfulla inslag. Ett av 

dess inslag är att det rullar in en individ utklädd i en gorilladräkt, han rullar in på en segway. 

Gorillan återkommer senare och klättrar upp på en stege. När Ken Block kör på stegen så 

hoppar apan över bilen och går därifrån som inget har hänt. Ett tredje element som kan 

kopplas till humor är i slutfasen av reklamfilmen då Bollywood musik börjar spelas och det 

kommer ut en stor grupp människor iklädda indisk utstyrsel. Dessa individer börjar sedan 

dansa magdans med ett stort leende medan Ken Block står i mitten oberörd. Det sista 

humoristiska elementet som finns i reklamen är alldeles i sluten av reklamfilmen där det 

kommer in tre killar med en kundvagn som Ken Block hoppar i. Slutscenen avslutas med att 

Ken Block blir utrullad i en kundvagn. Det humoristiska i DC 4 anspelar på den oväntade 

komiken i en reklamfilm vars fokus ligger på precision och skicklighet. Det speglar även en 

bild av att upphovsmakarna till DC 4 inte tar sig själva på så stort allvar utan kan driva med 

sin humor utan att tappa deras självacceptans. Målgruppen som avsändare DC vänder sig till 

återfinns troligt i unga individer som gillar extremsport.  

 

Humoristiska inslag återfinns även i Volkswagens reklamfilm som går ut på att ett litet barn 

leker Star Wars och hens mål är att få föremål att röra på sig. Det humoristiska i Volkswagens 

reklamfilm är kopplingen till Star Wars som speglas i miniformat. Låten som spelas är 

Imperial March, som i samband med barnet i Darth Vader kostym ger indikationer på 
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humoristiska inslag. Humor återfinns även i form av att barnet verkligen vill få föremålen att 

röra på sig, hen tar sig an rollen som Darth Vader med största allvar. Humor kan då utläsas 

genom att barnet kan ses som naiv på ett barnsligt sätt, vilket ger indikationer på igenkänning 

hos barn. Barnets frustration när hen inte får föremålen att röra på sig till dess att hen lyckas 

få en reaktion på bilen speglar humor då mottagarna får glädjas åt barnets entusiasm. 

Mamman och pappans ler mot varandra när barnet tror att hen med egen kraft skapat en 

reaktion som gett utslag på bilen. Barnet blir väldigt förvånat när bilen startar, hens reaktion 

är charmig och mottagarna blir glada över att hen lyckats. Humor återfinns i stor del i den här 

reklamen när det är kopplat till igenkänning i olika situationer, barnets frustration, hens naiva 

sida samt barnets reaktion när hen lyckas.  Budskapet som Volkswagen vill förmedla är att 

allt är möjligt med deras nya bil. Målgruppen som Volkswagen vänder sig till är enligt vår 

tolkning barnfamiljer. Reklamfilmen är upplagd på ett lekfullt sätt som attraherar målgruppen. 

  

Ytterligare en reklamfilm som innehar humor är T-mobile som skildrar ett kungligt bröllop 

som utspelar sig i en kyrka. Bruden, brudgummen och kavaljerer dansar in i kyrkan med 

inövade steg. När de första personerna i brudföljet kommer in i kyrkan anar de övriga 

gästerna inte vad som är på väg att hända. När de börjar dansa blir gästerna konfunderade och 

positivt överraskade. När även prästen kommer indansandes blir publiken glada och tar in 

stämningen. De får med sig övriga gäster som står upp i bänkraderna och dansar och klappar 

händerna till den scen som utspelar sig i en annars ganska tryckt miljö. Alla individer som 

befinner sig i kyrkan är glada och entusiastiska för det oväntade glada inslaget som sker vid 

inmarschen. De danssteg som visas är av humoristisk karaktär. Alla gäster samt brudföljet 

dansar och är glada över den situation som råder. De skrattar och skämtar vilket ger 

indikationer på humor. Humorn i reklamfilmen återfinns även i det oväntade positivt 

överraskande momentet dansen i en lokal som annars har strikta regler och tydliga 

instruktioner på hur gäster ska bete sig. Budskapet som T-mobile vill förmedla genom dess 

lekfulla utförande är att individer ska dela de händelser som de är med om. Målgruppen som 

T-mobile vänder sig till är enligt oss inte helt tydlig med tanke på dess upplägg. 

 

En annan av reklamfilmerna som innehöll humoristiska inslag var Metros. De detaljer som 

enligt vår tolkning ansågs humoristiska var dess uppbyggnad. De tecknade figurer som 

presenterades skadades eller dödades på många oväntade sätt, i bakgrunden spelades en 

lättsam melodi. Den låt som spelades i bakgrunden lättade upp stämningen och gjorde så att 

de visuella händelserna förlöjligades och någon seriös inställning till reklamfilmen infann sig 

aldrig. Humor återkommer även i refrängerna i låten när alla de döda figurerna dansade 

tillsammans till refrängen som löd, ”Dumb way to die, so many dumb ways to die”. 

Refrängen förhöjer stämningen av att reklamfilmen är av humoristisk karaktär då de döda 

eller allvarligt skadade figurerna dansar och sjunger tillsammans. Den innehar även humor i 

form av de effekter som uppstår när figurerna på ett eller annat sätt blir drabbade av olika 

åkommor. En av figurerna petar med en pinne på en björn, vad som då händer är att björnen 

biter av figurens huvud och en stråle blod formar sig som en fontän ovanför figuren torso. 

Händelsen är inte trovärdig och tillsammans med låten så skapas en humoristisk stämning i 

form av det oseriösa delgivandet av figurens död. Den döda figuren återkommer sedan i 

refrängen och dansar samtidigt som hen fortfarande inte har något huvud med en stråle blod 

sprutandes över sin torso. När refrängen spelas så görs det narr av figurerna i form av att de 

har avlidit på ett sätt som ses onödigt eller dumt. Alla de figurer som återfinns i reklamen dör 

eller skadas på ett sätt som upphovsmakaren gör narr av. Under hela reklamen återfinns en 

lättsam och glad melodi vilket gör att mottagaren har lättare till skratt än till gråt. Metro vill 

förmedla ett allvarligt budskap som de lindar in i humoristiska attribut. Budskapet de 

förmedlar att det finns många olika onödiga sätt att dö på och ett av dem är att avlida eller 
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skadas vid tåg. Målgruppen som Metro riktar sig till är enligt oss otydlig, då reklamfilmen är 

uppbyggd på ett lekfullt sätt men visar på hemska öden.  

 

Även i reklamfilmen Evian återfinns humor i form av skratt, lekfullhet och dans. 

Inledningsvis när mannen ser sin reflektion speglas i fönstret på en buss och upptäcker att han 

ser sin egen spegelbild när han är en bebis. Mannen blir förvånad och börjar framför ett 

skyltfönster, som även det visar hans reflektion i form av en bebis, lite försiktigt utföra några 

danssteg. När bebisen som skildras i skyltfönstret rör sig precis som honom blir han glad. 

Mannen börjar dansa och bebisen som är mannens spegelbild följer de rörelserna som mannen 

utför. Den här scenen är humoristisk då mannen blir glad och en rolig och lättsam stämning 

infinner sig. Kort efter att mannen börjat dansa kommer fler individer som också börjar dansa, 

deras positiva sinnesstämning återspeglas i deras leenden och skratt. Musiken som spelas i 

bakgrunden är positivt och kompletterar individernas leenden, det leder till en humoristisk 

stämning. De danssteg som utförs är mer humoristiska än seriösa vilken indikerar på en glad 

sinnesstämning. Det föreligger även humor i de dansande individernas sammanhållning då de 

spexar och skojar med varandra. Evians budskap med sin reklamfilm är att individer ska leva 

som om de vore unga. Målgruppen som Evian eftersträvar är enligt vår tolkning inte helt klar 

med tanke på dess skildring av bebisar samt dansen av de vuxna människorna. 

 

4.3 Storytelling 

 
 DC 

4 

Volks-

wagen 

T-

mobile 

DC 5 Kony Metro Dove Volvo Evian ∑ 

Storytelling X X  X X X X X X X 9 

 

I reklamfilmen DC 4 är det tydligt att producenterna arbetat med en berättande form för att 

skapa intresse hos sina mottagare. Reklamfilmen är uppbyggd med en tydlig filmisk struktur 

där den inleds när Ken Block ska gå in i bilen för att köra iväg. Större delen av reklamfilmen 

utspelar sig när han åker runt i olika annorlunda fantasifulla miljöer. Det skapas en viss 

spänning under reklamfilmen, framförallt beroende på de effekter som lagts till. När Ken 

Block kör i en kurva så får mottagarna se det i slowmotion, även pålagda ljudeffekter ökar 

spänningen och intresset. Ytterligare effekter är när Ken Block kör bilen på asfalt så ryker det 

från däcken och ljud av däcktjut förtydligas. Det föreligger även oväntade element, i en scen 

när Ken Block kör igenom en by med ett vattendrag så kommer det upp en plåthaj. 

Reklamfilmen är uppbyggd med element som ökar intensiteten och spänningen. 

Reklamfilmen innehar även en avslutande fas då Ken Block stannar bilen och går ut. De 

presenterade elementen ligger som grund till varför reklamfilmen DC 4 återfinns under 

kategorin storytelling.  

 

I Volkswagens reklamfilm återfinns storytelling i form av att reklamfilmen är i berättande 

form. De scener som tar tittarna genom reklamfilmen är uppbyggda på ett filmiskt sätt som får 

mottagaren nyfiken på vart reklamfilmen ska ta vägen. Reklamfilmen anspelar på spänning 

som byggs upp genom reklamfilmens gång, barnet i Darth Vader dräkt som fokuserat försöker 

utöva sina förväntade krafter. Hen arbetar sig igenom huset och provar sin förmåga på olika 

föremål, helt utan resultat. Då byggs en frustration upp inom barnet och reklamfilmen är 

under tidpunkten i sin mittenfas. Upplösningen sker då barnet initialt lyckas få bilen att starta 

med kraften som hen innehar. Reklamfilmen är uppbyggd med en tydlig struktur där det 
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återfinns en inledning en mittendel samt en avslutande del som kopplar samman reklamfilmen 

på ett sätt som tillfredsställer mottagarna. Budskapet som Volkswagen vill förmedla 

presenteras inte förrän i slutet av reklamfilmen vilket gör att fokus på produkten inte 

föreligger under reklamen gång.   

 

Reklamfilmen T-mobile uppvisar storytelling i form av dess struktur. Reklamfilmen har en 

tydlig inledning, mittdel och ett slut då den inleds med att de första personerna i brudföljet 

marscherar in i kyrkan för att sedan efterföljas av resterande brudfölje och avslutas med 

brudparet. Personerna i brudföljet dansar längs med altargången till hög musik och 

stämningen höjs när även prästen dansar och gestikulerar till musiken. Gästerna i kyrkan 

applåderar och skrattar åt situationen som råder och stämningen är hög i kyrkan. I slutfasen 

gör bruden entré i dörröppningen och hon möts upp av brudgummen och de dansar 

tillsammans fram till altaret. Reklamfilmen avslutas när brudparet är framme vid altaret. 

 

Avsändaren DC har ytterligare en reklamfilm som varit på listan för de tre mest visade 

reklamfilmerna nämligen DC 5. I likhet med DC 4 som visades året före används i DC 5 

samma koncept med rallyföraren Ken block som huvudperson. Reklamfilmen DC 5 är 

uppbyggd med samma intensitet och spänning som DC 4. Inledningsvis så kliver Ken Block 

in i bilen och kör iväg genom San Franciscos gator. Intensiteten i den här reklamfilmen 

anspelar i högre grad på att Ken Blocks trick blir svårare och svårare än de oväntade 

elementen. De effekter som existerade i reklamfilmen DC 4 återfinns även DC 5 och 

ljudeffekterna och de visuella effekterna är tydliga och effektfulla. Reklamfilmen avslutas 

med att Ken Block kliver ur bilen och att de produkter som använts i reklamfilmen visas.  

 

Även i Invisible childens reklamfilm Kony återfinns storytelling. Kony är en reklamkampanj 

mot Joseph Kony som utfördes 2012. I inledningsfasen av reklamfilmen presenteras det vem 

Joseph Kony är och vad han gör mot mänskligheten. Fortsättningsvis så introduceras det 

varför det är viktigt att stödja kampanjen. Musiken som spelas i bakgrunden är intensiv och 

skapar spänning och nyfikenhet på vad reklamfilmen vill visa för mottagaren. Det visas bilder 

blandat med klipp, det för att ge mottagaren av reklamfilmen en mer ingående beskrivning 

och förståelse för dess innebörd. I hela reklamfilmen så finns en berättande röst som leder 

mottagarna genom hela reklamfilmen. Det är rösten som leder reklamfilmen framåt och 

beskriver syftet med kampanjen. De effekter som kan skildras i reklamfilmen är ljudeffekter i 

form av musik som anpassas till det visuella som skildras. De visuella effekterna består av 

bilder på Joseph Kony, bilder på en liten kille som är son till mannen som berättar, bilder och 

filmer på gråtande och skadade afrikanska barn. Huvudelementet i Kony är berättelsen om en 

afrikansk pojke vars namn är Jacob. Mottagarna får följa hans resa från kartellens fångenskap 

till det att han är vuxen och arbetar mot kartellen och L.R.A. reklamfilmen baseras på Jacobs 

resa från fångenskap till det att han är en frihetskämpe. Det tillför en röd tråd genom hela 

reklamfilmen och som binder allt samman. Reklamfilmen om Kony avslutas med att det visas 

upp vad mottagarna kan göra för att stödja kampanjen. Storytelling i reklamfilmen om Kony 

är genomgående, under hela reklamfilmens gång så återfinns ett berättande upplägg. 

 

I reklamfilmen Metro återfinns en kronologisk ordning i form av dess struktur som är 

uppbyggd kring en låt. Inledningsvis så presenteras en tecknad figur vars hår brinner, det som 

följer är ytterligare tre figurers öden där de på olika sätt avlider eller skadas. De fyra figurerna 

presenteras i versen för att sedan återkomma i refrängen, där alla fyra figurerna dansar till 

låtens refräng. I nästa vers så presenteras fyra nya figurer och proceduren upprepas.  

Reklamfilmen avslutas med att samtliga figurer som visats återkommer och sjunger och 

dansar tillsammans till låtens sista refräng, slutligen presenteras budskapet som Metro vill 
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förmedla. Den kronologiska ordningen är inte lika tydlig som i tidigare nämnda reklamfilmer, 

däremot återfinns centrala element som gör att Metro placeras sig i kategorin storytelling.  

 

Ytterligare en reklamfilm som kopplas till storytelling är Dove, främst med tanke på dess 

struktur. Inledningsvis så får tittarna se olika kvinnor sitta i en vit fåtölj och prata med en 

man, vilket skapar ett intresse hos tittarna för vad som ska hända. Nästa scen som presenteras 

så berättar det vad projektet är till för. Projektet syftar till att kvinnorna ska skapa sig en mer 

rättvisande bild av deras utseenden. Reklamfilmen avslutas med att kvinnorna får se resultatet 

av vad mannen skapat när de berättat om sina utseenden.  

 

I Volvos reklamfilm, återfinns storytelling i form av att Van Damme inleder reklamfilmen 

med att berätta varför han befinner sig i den situationen som han gör. När han har berättat 

färdigt om den bakomliggande historien zoomas det ut och spliten mellan lastbilarna är ett 

faktum. Det föreligger här ett spänningsmoment som kan kopplas till storytelling. Lastbilarna 

backar mot solen som håller på att gå ner i horisonten och musiken som spelas är Enyas låt, 

Only time. Reklamfilmen har här nått sin mittdel, reklamfilmen avslutas med en text som 

lyder ”This test was set up to demonstrate the stability and precision of Volvo dynamic 

steering”. Budskapet som Volvo vill förmedla föreligger sist i reklamfilmen och föreliggande 

element tyder på element av storytelling. 

 

Storytelling syftar främst till den kronologiska ordningen och likande struktur återfinns i 

Evians reklamfilm. I Evian så introduceras inledningsvis en man som får se en reflektion av 

hans spegelbild i dörrfönstret av en buss. Istället för att mannen själv visas i reflektionen är 

det en bebis som liknar mannen och tittarna får sedan följa honom genom reklamfilmens gång 

då han upprepade gånger få se sin reflektion i form av en bebis. Mannen börjar utföra 

danssteg för att utforska hur väl bebisen i reflektionen följer hans rörelser och i reklamfilmens 

mittenfas visas även nya individer som upprepar samma moment som mannen gjort, fast med 

skilda danssteg. Reklamfilmen avslutas med att presenterar sitt budskap ”live young”, vilket 

sammankopplar tidigare händelser. 

 

4.4 Kändiseffekt 

 
 DC 4 Volks-

wagen 

T-

mobile 

DC 5 Kony Metro Dove Volvo Evian ∑ 

Kändiseffekt X X  X X    X  5 

 

Den första reklamfilm som presenteras av en kändis är DC 4. Där är det en känd idrottsman 

som presenterar produkten nämligen rallyföraren Ken Block. Reklamfilmen är uppbyggd med 

mycket produktplacering och valet av Ken Block känns naturligt då märket DC i första hand 

riktar sig extremsportare. Det är inte bara rally som Ken Block är känd för utan även hans 

talanger inom drifting och det är dessa talanger som han visar upp i reklamfilmen. Drifting 

handlar, som tidigare nämnt, om att på ett kontrollerat sätt sladda med bil och i reklamfilmen 

tar Ken Block det till det extrema när han sladdar runt på gator och utför trick som kan 

betraktas som högst imponerande. I reklamfilmen är olika filminspelningar iscensatta för att 

ge en känsla av Hollywood. I DC 4 presenteras även flertalet kända fenomen som ytterligare 

förstärker kändiseffekten. Exempelvis visas tidigt i reklamfilmen en man med ett utseende likt 

de zombies som förekommer i serien Walking dead.  
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Andra reklamfilmen där kändisar medverkar är DC 5 och även här är det rallföraren Ken 

Block som har huvudrollen. På liknande sätt som i DC 4 visar han upp sina talanger inom 

bilkörning, framförallt när det kommer till drifting. I denna reklamfilmfilm medverkar även 

Travis Pastrana, en känd motorcross förare, i en kortare sekvens. Travis Pastrana visar då upp 

sina talanger genom att köra cross på ett hjul medans Ken Block driftar med sin bil runt 

honom i cirklar. Både Ken Block och Travis Pastrana är stora namn inom extremsport där det, 

utifrån företaget DCs profilering, är rimligt att anta att de har sin största målgrupp. Fokus 

ligger på att framhäva en idrottstalang i såväl DC 4 som DC 5 och båda reklamfilmerna tar 

dessa talanger till det extrema.  

 

Ytterligare en reklamfilm som presenteras av en kändis har koppling till idrotten. Det är Jean-

Claude Van Damme, kamsportsutövaren, som presenterar för Volvo. Däremot är han mer 

känd för sina talanger som actionskådespelare men i reklamfilmen framhävs framförallt hans 

idrottsliga talanger. I reklamfilmen visas två lastbilar från Volvo och Van Damme balanserar 

mellan dem med en fot på var sidobackspegel. Lastbilarna backar i hög hastighet och kör 

sedan sakta isär vilket gör att Van Damme tvingas ner i en full splitt. Under hela reklamfilmen 

är han sammanbiten och lugn i syfte att visa sitt förtroende för bilarnas stabilitet och hans röst 

hörs i bakgrunden där han berättar om hur han byggt upp sin kropp för att klara av 

prestationer liknande denna. I likhet med tidigare nämnda reklamfilmer bygger även Volvos 

på att framhäva en talang och ta den till det extrema. Van Damme är som skådespelare dels 

känd för sina kroppsliga attribut och talanger och i reklamfilmen Volvo får han visa upp just 

dessa. 

 

Studien innehåller ytterligare två reklamfilmer som indikerar på kändisfaktorer, förvisso 

presenteras de inte av kändisar i sig men filmerna förenar kända fenomen. Den första 

reklamfilmen som presenteras i samband med ett känt fenomen är Volkswagen där företaget 

presenterar sin nya Passat. Där får tittaren följa ett litet barn, utklätt till Darth Vader från Star 

Wars, när hen försöker utöva sina krafter på diverse saker i hemmet. Exempelvis försöker hen 

få familjens tvättmaskin att starta och en tallrik med smörgåsar att flytta på sig. Spänningen 

byggs upp med den kända musiken från Star Wars. Förhoppningarna som barnet har på att 

något spektakulärt ska hända uppfylls tillslut när barnet lyckas starta Passaten på familjens 

uppfart med hjälp av sina bara händer, det barnets inte vet är att hens pappa hjälper till med ett 

knapptryck på bilnyckeln inifrån huset. Även här är det inte kändisen i egen person som 

framträder i reklamen utan någon som imiterar personen och känd filmmusik i form av 

Imperial March agerar stämningshöjande. 

 

Den andra reklamfilmen som anspelar på kändiseffekten är T-mobile, som i sin reklamfilm 

efterliknar det kungliga bröllopet mellan brittiska prins William och Kate Middleton. Det är 

med andra ord inte kändisarna själva som presenterar denna reklamfilm men den anspelar på 

en känd händelse och kända personer. I reklamfilmen får vi se när skådespelare som är 

slående likt kungafamiljens medlemmar dansar sig fram till altaret. Musiken som spelas är lätt 

att ryckas med i och dansstegen bröllopsföljet utför är klassiska danssteg som för många är 

bekanta. Även om skådespelarna i reklamfilmen okända så är de slående likt kända personer 

och syftet med reklamfilmen är att imitera en känd händelse, nämligen det kungliga bröllopet.  
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5 Analys 
 

 

I följande kapitel presenteras analysen av materialet, utifrån de fyra huvudområdena i den 

teoretiska referensramen och med tydlig koppling till studiens syfte. Det empiriska materialet 

kommer med hjälp av tidigare forskning analyseras och presenteras. 

 

 

5.1 Originalitet 

Originalitet är enligt Sternberg och Lubart (1996) den komponent forskare är överens om har 

stor betydelse gällande kreativitet inom marknadsföring. För att en reklamkampanj ska falla 

inom ramen för kreativitet bör innehållet på något vis reflektera nytänkande och originalitet. 

Samtliga av reklamfilmerna som ingår i studien uppvisar någon form av originalitet då 

produkterna visas på ett nytt sätt vilket enligt El-Murad och West (2004) tyder på kreativ 

marknadsföring. Då forskare tillsynes är överens om att originalitet är en av de fundamentala 

byggstenarna i en kreativ reklamannons kan det tolkas som en självklarhet att samtliga av 

studiens nio reklamfilmen uppvisar originalitet. Vissa av reklamfilmerna uppvisar tydligt 

olika originella idéer såsom Kony, Metro, DC 4 och DC 5 samt T-mobile. Andra utnyttjar 

främst överraskningseffekten för att uppvisa originalitet. Dove, Volvo, Evian och Volkswagen 

är de reklamfilmer som främst använder överraskningseffekten. Retoriska figurer, som är 

ytterligare en kreativ metod att använda sig av för att öka originaliteten och uppmärksamheten 

återfinns i Evian och Metro. 

 

Reklamfilmen Kony kan tillsynes skilja sig något från mängden när det kommer till att visa 

upp någonting nytt då det är en kampanj som marknadsförs snarare än en produkt. Det är 

dessutom en unik kampanj då mottagaren uppmanas att sprida ett budskap via sociala medier 

för att hjälpa en tredje part, nämligen de utsatta barn som berövas sin frihet av Joseph Kony. 

Det är således en kampanj med ett större syfte än att ge företaget som står bakom ökade 

finansiella fördelar vilket gör kampanjen originell. Det är även så, enligt upphovsmakarna till 

reklamfilmen, att det tidigare inte varit möjligt göra en så världsomfattande spridning och det 

gör kampanjen originell i den bemärkelse att den lyfter fram nya möjligheter som skapats av 

en modern värld. Upphovsmakarna till reklamfilmen visar på nytänkande genom att ta tillvara 

på den möjlighet som de sett att sociala medier kan bidra med. Tillvägagångssättet kan även 

det falla under kategorin originellt då målet är att göra en man känd för sina onda sidor vilket 

enligt vår uppfattning inte är det vanligaste sättet att framställa kända individer. Vi är av 

uppfattningen att personer till största del lyfts fram i media för sina bra sidor eller talanger 

och med det som utgångspunkt menar vi att Kony skiljer sig från mängden. För att nå 

slutmålet, att få Joseph Kony tillfångatagen, är uppmärksamheten ett av leden i kampanjen 

och syftet är att göra Joseph Konys ansikte välkänt för att han ska kunna hittas, inte hyllas 

vilket vi har utgått ifrån är vanligast förknippat med uppmärksamhet. 

 

Likaså Metro syftar till att marknadsföra en kampanj snarare än en produkt men den är till för 

att skydda Metros egna kunder när det gäller säkerhet kring tåg. Metro presenterar även en 

nyskriven låt i sin reklamkampanj vilket ger den originalitet. Det är en melodi som är lätt att 

lära sig och som fastnar på minnet, den sjungs även med väldigt ljusa stämmor. Genom att 

presentera en låt som är upprepande och något gäll i tonen tar Metro en risk som innebär att 

låten kanske inte blir omtyckt utan snarare uppfattas som irriterande. Wang et al. (2013) lyfter 
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dock fram att det är viktigt med risktagande när det kommer till kreativ marknadsföring och 

skulle det vara så att låten inte uppskattas kommer den ändå sticka ut och vara originell och 

minnesvärd av just den anledningen. Det är ett tydligt exempel på hur även misslyckad 

kreativitet kan ha positiv effekt vilket Dahlén, Rosengren och Törn (2008) konstaterat. 

Nytänkande och originalitet inkluderas även i de olika moment i reklamfilmen som innebär att 

en figur dör. Flertalet av scenerna i reklamfilmen uppvisar nya och annorlunda vis att utsätta 

sig själv i livsfara. Exempelvis använder en av figurerna sin underkropp som pirayabete, en 

annan sätter eld på sitt hår och en tredje lär sig själv att flyga flygplan. Samtliga av dessa 

moment kan uppfattas som kreativa och originella sätt att riskera sitt liv och reklamfilmen 

bygger på konceptet att framhäva dumma sätt att dö på.  

 

Reklamfilmerna DC 4 och DC 5 är snarlika och därmed även kreativa och nytänkande på 

liknande vis. Båda reklamfilmerna är baserade på rallyföraren Ken Block och hans talang när 

det kommer till drifting och bilkörning. Reklamfilmerna är var och en originella på så sätt att 

Ken Block visar upp nya trick i varje reklamfilm och de utspelar sig på olika platser. Fokus 

ligger på att framhäva en talang och i båda reklamfilmerna genomför Ken Block trick som 

ingen tidigare utfört vilket kan visa på kreativt nytänkande. El-Murad och West (2004) menar 

att kreativ marknadsföring kan innebära att en produkt eller ett objekt visas på ett nytt sätt och 

det utnyttjas till viss del i DC 4. I reklamfilmen används exempelvis en stege på ett 

annorlunda sätt när en man utklädd till gorilla ställer upp en stege mitt på gatan för att sedan 

klättra upp på den. När mannen i gorilladräkt är uppe på stegen kommer Ken Block 

sladdandes i sin bil och slår omkull stegen samtidigt som personen i gorilladräkt hoppar och 

undviker på så sätt att bli nedkörd av bilen. Det är en originell användning av en stege och det 

kan innebära att mottagaren uppfattar reklamfilmen som nytänkande. Även en kundvagn 

används i samma film på ett otraditionellt sätt då filmen avslutas med att Ken Block hoppar i 

kundvagnen och blir utkörd från inspelningen i sittandes i den.  

 

Även T-mobile uppvisar originalitet genom att visa det brittiska kungabröllopet i en ny 

version. Som tidigare nämnt menar El-Murad och West (2004) att det visar på kreativ 

marknadsföring när ett objekt visas på ett nytt sätt. Bröllopet mellan prins William och Kate 

Middleton är en verklig händelse som ägt rum och därför finns det en möjlighet att visa upp 

det i en ny version och på så sätt visa på nytänkande. T-mobile kan även anses ta en viss risk 

då de presenterar ett kungligt bröllop i en version som skulle kunna upplevas som 

humoristisk. Personer som anser att ett bröllop ska vara traditionellt och har starka känslor för 

kungligheter skulle kunna uppfatta reklamfilmen som oanständig. Wang, Dou, Li och Zhou 

(2013) menar dock att risktagande är en viktig faktor när det gäller kreativ marknadsföring 

vilket innebär att originella och nytänkande idéer ofta medför en viss risk.  

5.1.1 Överraskningsmomentet 

Ett sätt att presentera något originellt och annorlunda är att överraska mottagaren. Känslan av 

att bli överraskad blandas oftast med andra känslor och då menar Hutter och Hoffman (2014) 

att känslan antingen blir positiv eller negativ. Som tidigare konstaterat behöver det dock inte 

innebära att kampanjen i stort har en negativ effekt även om känslan mottagaren får är 

negativ. Flera av reklamfilmerna i studien presenterar sin produkt i slutet av reklamfilmen 

vilket gör att det inte är självklart vilket företag som står bakom kampanjen innan slutet av 

reklamfilmen och i flertalet fall är det oväntade produkter som presenteras och på så sätt 

skapas ett överraskningsmoment. Det är enbart i reklamfilmerna DC 4 och DC 5 som 

produkten presenteras inledningsvis, i resterande filmer presenteras de en bit in eller i slutet.  
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I fem av reklamfilmerna presenteras produkten i slutet av reklamfilmen och i dessa fall är det 

inte självklart att reklamfilmen ska mynna ut i produkten. En av dessa fem är Evian som 

består av vuxna personer om ser sin spegelbild i form av en bebis. Personerna dansar och 

bebisen i spegelbilden gör följaktligen också det vilket inte vid första anblicken kan kopplas 

till Evian och deras vatten. Dock har Evian tidigare använt sig av bebisar i sina 

reklamkampanjer så har mottagaren sett en tidigare reklam är det möjligt att det är självklart 

från första anblicken vilket företag som står bakom reklamfilmen. Kopplingen mellan att visa 

bebisar som personernas spegelbild till Evians vatten blir självklar när de presenterar deras 

slogan Live young. Evian bjuder även på ett ytterligare överraskningsmoment i själva 

reklamfilmen då mannen som inleder reklamfilmen för första gången får se sin spegelbild. 

Mannens spegelbild reflekterar en bebis vilket är oväntat för såväl mannen i reklamfilmen 

som mottagaren och därmed utnyttjar Evian ett nyhetsknep för att överraska mottagaren. 

Dahlén och Lange (2011) beskriver att ett nyhetsknep kan vara ett ovanligt ljud eller bild som 

i sammanhanget inte passar in naturligt. Eftersom en spegelbil reflekterar hur en person ser ut 

i nuläget är det absolut en bild som inte passar in när bebisar istället reflekteras i personernas 

spegelbilder.  

 

De resterande fyra reklamfilmerna som presenterar produkten sist i reklamfilmen är Metro, T-

mobile, Volkswagen och Dove. Även i dessa fall blir det ett överraskningsmoment när 

produkten slutligen presenteras. Metro presenterar en tecknad film med en egenskriven sång 

som handlar om dumma sätt att dö på, den är även humoristiskt upplagd vilket gör det 

allvarliga budskapet som presenteras i slutet oväntat. Budskapet är att resenärerna bör vara 

försiktiga kring tågen och kopplingen till reklamfilmen är inte självklar innan sluttexten 

presenteras. T-mobile som illustrerar det kungliga bröllopet mellan prins William och Kate 

Middleton på ett komiskt sätt ger heller inte upphov till en självklar koppling till produkten. 

Budskapet som reklamfilmen vill förmedla är att ögonblick bör delas med hjälp av deras 

produkt och även det presenteras i slutet av reklamfilmen som en överraskning för 

mottagaren. I T-mobile ligger även överraskningsmomentet i hur bröllopet illustreras. Då det 

är ett kungligt bröllop som efterliknas finns det förväntningar på hur det har gått tillväga och 

traditionellt sett innebär ett bröllop generellt inte dans och hög musik. Det kan vara 

överraskande för mottagaren och på så sätt fångas deras uppmärksamhet menar Derbaix och 

Pham (1991). Att presentera ett ovanligt inslag, vilket T-mobile gör, innebär även att 

nyhetsknepet används som enligt Dahlén och Lange (2011) är ett sätt att överraska 

mottagaren.  

 

Även Volkswagen låter hålla på spänningen genom att visa bilen som marknadsförs sist i 

reklamfilmen och eftersom det är ett barn som har huvudrollen i deras reklamfilm är det även 

där överraskande att företaget bakom reklamfilmen är Volkswagen. Som sista reklamfilm 

bland de fem som presenterar produkten sist i reklamfilmen återfinns Dove som i likhet med 

tidigare nämnda företag väljer att utnyttja effekten av överraskningsmomentet som kommer 

med att visa produkten sist. Samtliga av de fem reklamfilmer som presenterar produkten sist i 

reklamfilmen har enligt Dahlén och Lange (2011) ökat sannolikheten för att människor ska 

uppmärksamma reklamen genom att använda sig av överraskningseffekten.  

 

Två av filmerna tillkännager sin produkt en bit in i reklamfilmen och det är Volvo och Kony. 

I kampanjen kring Kony är överraskningsmomentet inte framträdande utan där trycker 

kampanjen på andra känslor för att nå ut till mottagaren, såsom medkänsla och empati. I 

Volvo däremot utnyttjas överraskningseffekten på flera sätt. Dels genom att det inledningsvis 

inte är tydligt att reklamfilmen representerar Volvo men även för att de presenterar sin 

produkt på ett ovanligt sätt. Inledningsvis får mottagaren se actionskådespelaren Van Damme 



 

- 31 - 

med slutna ögon och armarna i kors samtidigt som han med förinspelad röst i bakgrunden 

berättar om sitt liv. När Volvos lastbilar sedan framträder balanserar Van Damme mellan dem 

samtidigt som de backar i hög hastighet. Även här utnyttjas nyhetsknepet som Dahlén och 

Lange (2011)  presenterar då ett oväntat inslag presenteras och med det överraskas mottagaren 

vilket i sin tur leder till ökad uppmärksamhet enligt Dahlén och Lange (2011) och Derbaix 

och Pham (1991). 

5.1.2 Kreativ retorik 

Dahlén och Lange (2011) menar att en reaktion som kan beskriva människors uppfattning av 

kreativitet är den när kommunikationen är originell och skiljer sig från konkurrerande 

marknadsföring. Det kan uppnås genom att utnyttja nya stimuli eller argument och att 

använda kreativa reklaminslag för att bibehålla mottagarnas uppmärksamhet. McQuarrie och 

Mick (1996) lyfter fram en avvikelse som kan användas i syftet vilket är att ta hjälp av en 

retorisk figur. På så sätt avviker reklamen från förväntan och denna form av retorik används i 

ett par av studiens reklamfilmer i syfte att inte bara överraska mottagaren utan även övertyga 

vilket Gail och Eves (1999) betonar vikten av när det kommer till att använda retoriska knep 

inom marknadsföring. Retoriska figurer kan enligt Mothersbaugh, Huhmann och Franke 

(2002) exempelvis vara rim, ordlekar eller metaforer, Evian och Metro använder sig av knep 

som dessa för att skilja sig från mängden och vara originella i sin marknadsföring. 

 

Den första reklamfilmen som uttrycker sig med hjälp av en retorisk figur är Evian som 

använder sig av en metafor i form av bebisar som symbol för ungdom. De vuxna människorna 

i reklamfilmen ser sina spegelbilder något föryngrade då en bebis med liknande kläder och 

utseende istället reflekteras. Evians slogan som presenteras i slutet av reklamfilmen är ”Live 

young” och med det görs en koppling till de bebisar som symboliserat personernas 

spegelbilder. Det är en relevant metafor att använda eftersom den känns rimlig och det är 

viktigt betonar McQuarrie och Mick (1996) då avvikelsen inte får uppfattas som meningslös 

eller felaktig. De vuxna som medverkar reklamfilmen har någon gång varit bebisar, med 

andra ord yngre än vad de är i reklamfilmen, då fungerar bebisarna som en påminnelse om att 

leva ungt. Slutligen presenteras ytterligare en reklamfilm som använder sig av retoriska 

figurer och det är Metro. Här leker företaget lite med orden genom att upprepa frasen ”Dumb 

ways to die” eftersom få personer skulle säga att det finns smarta sätt att dö på. Framförallt 

rimmar låten i reklamfilmen vilket även det är en retorisk figur. Samtidigt använder Metro sig 

av metaforer när de visar olika dumma sätt att dö på för att uppmana till försiktighet kring 

tågen. Budskapet Metro vill få fram är det finns många dumma sätt att dö på, att vara oaktsam 

vid tåg är ett sådant. Även här lyckas Metro med en tydlig koppling till budskapet för att 

undvika att den retoriska figuren känns avlägsen eller meningslös. 

 

5.2 Humor 

5.2.1 Relationsbyggande 

Det är ingen slump att samtliga reklamfilmer innehar godartad humor. Den här typen av 

humor har även funktionen att stärka sammanhållningen menar Rod et al. (2003). Humor 

används i många sammanhang enligt Rod et al. (2003) för att stärka kommunikationen. För att 

det ska lyckas krävs det att motparten finner kommunikationen tillfredställande, då kan 

relationen mellan parterna växa sig stark. Det är ingen slump att humor återfinns som en 

komponent i många av de framgångsrika reklamkampanjer som studien presenterar då företag 

strävar efter att stärka relationen med sina kunder. Humor kan enligt Rod et al. (2003) även 

minska de konflikter som eventuellt existerar mellan parterna. Humor innehar även den 
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funktionen att det kan stäkra sammanhållningen, öka medlemsantalet samt skapar en trivsam 

miljö när det visas för en större grupp individer. Humor i reklamfilmer är då ett bra val för att 

stärka, bibehålla samt öka antalet relationer.  

 

Fem av nio reklamfilmer innehåller humor vilket Krishnan och Chakravarti (2003) menar 

beror på att reklamer som innehåller humor får mer uppmärksamhet än dess motsats. De 

menar även att användning av humor kan göra så att förståelsen för meddelandet minskas.  

Lee och Sternthal (1999) presenterar även att vid humoristiska inslag så tenderar mottagaren 

att inte bearbeta den information sen delges. Ovanstående resonemang bygger på att 

mottagaren befinner sig i ett positivt sinnestillstånd och uppskattar de tilldelade humoristiska 

inslagen menar Lee och Sternthal (1999). I reklamfilmen Metro vill företaget visa på ett 

allvarligt budskap. Dess innebörd blir inte helt tydligt då deras reklamfilm är uppbyggd kring 

humor. Metro vill förmodligen skapa uppmärksamhet genom dess humoristiska karaktär men 

missar då att dess budskap inte blir lika tydligt som om humor inte hade använts. De leder 

även till att mottagarna inte bearbetar den informationen som delges dem på ett lika effektivt 

sätt som det hade kunnat göra om humorn hade eliminerats. Enligt Lee och Sternthal (1999) 

så kommer de reklamer som innehar tragiska eller på annat sätt dystra situationer kommer 

mottagare att bearbeta informationen i högre grad än vid positiva situationer. Reklamfilmen 

Metro hade på ett mer lämpligt sätt kunnat presentera sitt budskap för att nå största möjliga 

effekt. Den uppmärksamhet de nu skapat genom en humoristisk reklamfilm skapar troligtvis 

inte den önskvärda tankeprocess hos mottagarna som Metro vill förmedla. Det budskapet som 

företagen presenterar efter en humoristisk reklam kommer enligt Lee och Sternthal (1999) 

inte att få så stor genomslagskraft som om humor hade eliminerats. 

 

Alden, Hoyer och Lee (1993) menar att den typ av humoristisk reklam som till största delen 

existerar idag är den som använder sig av oväntade element. Den här typen av humor 

återfinns i många av de reklamfilmer som studien innehåller, bland annat i DC 4, där scenen 

med gorillan är ett oväntat element. Genomgående i reklamfilmen så dyker det upp figurer 

eller situationer som inte hade kunnat förväntas synas i en reklamfilm med DC som 

avsändare. Evian anspelar på en skildring av individer som ser sig själva som bebisar, vilket 

är ett högst oväntat element i form av dess absurdhet. Även T-mobiles reklamfilm har 

oväntade element som syftar till den oväntade inmarschen i kyrkan. Där både gästerna och 

brudföljet dansar och klappar händerna i en annars ganska tryckt miljö. Ytterligare en 

reklamfilm som innehar oväntade element är Metro som innehåller oväntade ovanliga element 

i form av hur figurerna skadades eller avled.  

 

Alden, Hoyer och Lee (1993) menar att responsen hos mottagaren förväntas bli så effektfull 

som möjligt, det kan bara uppnås då målgruppen förstår humorn i reklamen. Målgruppen är 

då ett centralt element för humorns utformning, i Volkswagens reklamfilm så kan målgruppen 

antas vara barnfamiljer. Antagandet kan göras då bilen som visas är en kombi och miljön 

speglar en familj. Humorn som föreligger i reklamfilmen av Volkswagen kan kopplas till 

målgruppens preferenser och det skapas då en förståelse för humorn. Samma resonemang kan 

föras kring DC 4, där målgruppen troligt är unga extremsportsintresserade individer. Humorn 

i DC 4 finns i de oväntade elementen som även har koppling till andra kända fenomen för 

målgruppen, vilket då gör att målgruppen kan ta till sig humorn och responsen blir effektfull. 

 

I T-mobile är målgruppen aningen mer diffus, troligt återfinns målgruppen i de individer som 

förstår och accepterar utformningen på T-mobiles reklamfilm. Målgruppens ålder återfinns 

troligt i åldrarna 25 och uppåt då de skildrar en situation som kan vara rätt i tiden för 

målgruppen. Presenterad målgrupp kan då ta till sig budskapet och responsen blir effektfull. 
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Evians reklamfilm visar på individer som är i olika åldrar dock återses inga barn och den 

yngsta individen i reklamfilmen anats vara runt 25 år. Målgruppen för Evians reklamfilm kan 

antas vara individer från tjugofem och uppåt. Dock är målgruppen svårskildrad då den 

anspelar på bebisar vilket eventuellt inte tilltalar alla individer i målgruppen vilket kan göra 

att dess budskap inte blir så effektfullt.  I fallet med Metro är målgruppen återigen inte helt 

tydlig vilket gör att budskapet inte kan mottagas lika effektfullt som för Volkswagen, DC 4 

samt T-mobile. Trots att målgruppen inte alltid visas helt tydligt så har alla reklamfilmer nått 

sin framgång genom dess enorma spridning vilket indikerar på en effektfull respons. 

 

Alden, Hoyer och Lee (1993) visar även att produkten eller varumärket måste ha en relevant 

koppling till den humorn som presenteras. I fallet med Volkswagen så finns det en relevant 

koppling till den humorn som tilldelas i form av de attribut som företaget presenterar. Barnet 

som ivrigt och lustfyllt försöker få reaktioner på föremål i huset kan målgruppen troligt tycka 

om eftersom liknande situationer kan uppstå för dem själva. De sarkastiska inslagen i DC 4 

uppfyller troligt de krav som unga individer har för sin humor, dock så återfinns ingen 

relevant koppling mellan de humoristiska inslagen och företagets produkter eller varumärket.  

Reklamfilmen T-mobile är som nämnt ovan aningen mer komplex då målgruppen inte är helt 

tydlig och därför är det svårt att uttala sig om dess relevanta koppling. Dans, bröllop och 

evenemang har inte en direkt koppling till varken varumärket eller produkten hos T-mobile. 

Även i fallet med Evians reklamfilm så återfinns ingen direkt koppling till produkten eller 

varumärket då dans, bebisar och musik inte kan ses som en direkt relevant koppling. De 

humoristiska inslagen som återfinns i Metros reklamfilm har aningen större relevant koppling 

än T-mobile och Evian dock inte så tydlig som Volkswagen eller DC. De humoristiska inslag 

som föreligger i Metros reklamfilm skildrar ingen direkt relevant koppling till varumärket 

eller produkten. Humorn i Metros reklamfilm ligger i hur de olika figurerna dör och 

kopplingen till tåg är därmed svag.  

5.2.2 Affiliate och självförstärkande humor 

Affiliate humor är en typ av humor som presenteras av Rod et al. (2003) och inom den här 

kategorin återfinns DC 4, Evian samt T-mobile. Affiliate humor beskrivs som kvick och 

underhållande humor för dess mottagare. Individen eller organisationen som utför affiliate 

humor bjuder så sig själva och sina personliga erfarenheter. Den beskrivs av Rod et al. (2003) 

som ett element som underhåller relationer och minskar eventuella spänningar. De 

organisationer som använder sig av affiliate humor tar inte dem själva på för stort ansvar men 

behåller samtidigt deras självacceptans. Typen av humor är kopplad till något extra ordinärt, 

glädje, självkänsla samt intimitet. Rod et al. (2003) presenterar att när individer eller 

organisationer gör narr eller skämtar om sig själva så är de lättare att tycka om. En av de 

reklamfilmer som bjuder på sig själva är T-mobile där brudföljet dansar och spexar i en 

annorlunda miljö. Deras danssteg är mer av humoristisk karaktär än en seriös dansshow, 

vilket visar på att de bjuder på sig själva. En annan reklamfilm som skämtar om sig själva är 

DC 4, deras syfte med sina humoristiska inslag är att spexa och driva med sig själva och sin 

publik. Ett tecken på det är när gorillan hoppar av stegen och går iväg som inget hade hänt. 

Ytterligare exempel visas när Ken Block i slutscenen blir utrullad i en kundvagn. Även Metro 

har en lättsam inställning till figurernas öden. Det speglas i den sarkastiska jargongen som 

reklamfilmen innehar när figurernas död skildras. Den sista reklamfilmen där företaget bjuder 

på sig själva är Evian där de spexar och dansar till den oväntade situationen som uppstår.  

 

I DC 4 finns det underliggande element som är underhållande och sarkastiska i form av dess 

absurdhet. Scenen med gorillan är ett tecken på att reklamen innehar element som är 

sarkastiska där de bjuder på sig själva. De tar inte situationen på så stort allvar men visar 
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samtidigt på skicklighet och självacceptans. Reklamen visar när Ken Block skickligt kör bil 

genom olika vyer och hans expertis speglas i hans utförande. När det då dyker upp 

humoristiska inslag lättas stämningen upp. DC 4 innehar alla de presenterade elementen, 

något extra ordinärt, glädje, självkänsla samt intimitet. Det sistnämnda elementet intimitet kan 

speglas i närheten till Ken Block i bilen vid hans skickliga utförande. Självkänslan är ett givet 

element då Ken Block besitter en oerhörd kunskap i det han utför och DC 4 finner med stor 

sannolikhet en trygghet i att det är just Ken Block som är huvudfigur i deras reklamfilm.   

 

I Evians reklamfilm återfinns ett stort inslag av glädje som inte enbart speglas i skratt utan 

även sammanhållningen som visas i reklamfilmen. Det kan sända ett budskap till mottagarna 

om att deras produkt skapar sammanhållning och glädje. Reklamfilmens fokus är enligt vår 

tolkning att underhålla sina mottagare och skapa en god stämning. De individer som agerar i 

reklamfilmen tar inte sig själva på för stort allvar när de dansar tillsammans med andra 

individer och deras spegelbilder i form av deras egen reflektion som bebisar. Den dans som 

individerna utför syftar mer till att skratta och ha kul än en seriös inställning. Det som i 

Evians reklamfilm kan ses som extra ordinärt är att personerna får se spegelbilder av dem 

själva som bebisar, det intima föreligger i närheten till barndomen. Självkänsla i Evians fall 

presenteras i form av den självkänslan som individerna innehar när de utför sin dans.  

 

Den sista reklamfilmen som passar in under Rod et al. (2003) beskrivning på affiliate humor 

är T-mobiles reklamfilm. T-mobiles budskap som presenteras i slutet på reklamfilmen lyder 

”Life is for sharing”. När brudföljet kommer in kyrkan och utför sin dans så skapas ett 

underhållningssyfte och en glädje sprider sig bland de övriga gästerna. Här återfinns 

ytterligare en reklamfilm som bjuder på sin kreativa förmåga vilket leder till att glädje sprids. 

I T-mobiles reklamfilm så återfinns något extra ordinärt i form av valet av inmarsch på ett 

kungligt bröllop. Intimiteten i T-mobiles återfinns i att tittarna får följa med in i en intim 

situation i form av ett bröllop mellan två människor. Självkänslan återfinns i de säkert utförda 

dansstegen som brudföljet tar fram till altaret.  

 

En annan typ av humor som presenteras av Rod et al. (2003) är den självförstärkande humorn.  

Den här typen av humor har en humoristisk inställning till livet. Enligt Kupier, Martin och 

Olinger (1993) så innehar den här formen av humor en lättsam inställning missförhållanden 

samtidigt som den bibehåller sitt humoristiska perspektiv även vid stress och motgångar.  

Element som föreligger i den här typen av humor är enligt Rod et al. (2003) öppenhet, 

erfarenhet, självkänsla samt psykologiskt välbefinnande. En av de reklamfilmer som placerats 

under den här kategorin är Metros reklam som har ett dystert budskap men som använder 

humor som ett sätt att lätta upp stämningen. De undviker att få mottagaren att känna dystra 

känslor, de behåller ett realistiskt perspektiv som presenteras inlindat i humoristiska element. 

Den andra reklamfilmen som passar in under den självförverkligande humorn är Volkswagens 

reklam. Reklamfilmen visar den frustration som barnet känner över att hen inte lyckas 

manövrera sina potentiella krafter. Volkswagen vidbehåller här sitt humoristiska perspektiv 

trots motgång och stress över att barnet inte lyckas med sin uppgift. Den här reklamfilmen 

speglar både öppenhet, erfarenhet, självkänsla samt psykologiskt välbefinnande när barnet 

lyckas skapa en reaktion på bilen.  

 

I Metros reklamfilm som speglar en typ av destruktivt beteende återfinns en ton av humor 

som enligt Rod et al. (2003) visar på hanteringsstrategi. Den innehar förmågan att behålla sitt 

humoristiska perspektiv trots dess seriösa och allvarliga budskap. Rod et al. (2003) menar 

även att humor i sådana sammanhang används som en mekanism som underlättar en tryckt 

stämning. Metros reklamfilm kan liknas vid en typ av självironisk humor som presenteras av 
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Thorson och Powell (1993). Självironisk humor syftar till att kunna fokusera på det egentliga 

budskapet som har ett obekvämt fokus men samtidigt innehar förmågan att kunna le och 

skratta. I alla de reklamfilmer som presenterades under kategorin humor så återfinns det ett 

element av lekfullhet, som enligt Rod et al. (2003) är den godartade humorn.  

5.2.3 Återkoppling och relevans 

Krishnana och Chakravarti (2003) pointerar att humor som har en stark relevant koppling till 

varumärket eller produkten har stor potential att fastna i mottagarens minne. Här finner vi en 

viss diskrepans mellan Evian, Metro, DC 4 samt T-mobile och dess syfte. I Evians reklamfilm 

så presenteras budskapet i de tre sista sekunderna av reklamfilmen och dess budskap lyder: 

Evian, ”live young”. Evian besitter inte någon starkt relevant koppling till produkten eller 

varumärket förrän de allra sista sekunderna av sin reklamfilm. Som nämnt tidigare av 

Krishnana och Chakravarti (2003) så förringar humoristiska reklamfilmer dess budskap. Om 

reklamfilmen inte visar på någon stark relevant koppling och har dess budskap sist så kommer 

mottagaren inte att ha lika stor tendens att minnas reklamfilmen och kommer då inte ha lika 

djup förståelse för dess innebörd. Vid analys av Metros reklamfilm konstaterades att den 

relevanta kopplingen till dess varumärke är svag och därmed inte kommer fastna lika lätt i 

mottagarnas minne. Den svagt relevanta kopplingen beror på att figurerna dör eller skadas på 

många andra sätt än enbart av tåg, vilket gör att det skapar förvirring i dess innebörd.  

 

I DC 4 återfinns enbart humoristiska inslag och den är inte präglad av humor på samma sätt 

som tidigare reklamfilmer. De humoristiska inslag som presenteras i DC 4 saknar helt eller 

har en endast en svag relevant koppling till DCs produkter. Den sista av reklamerna som 

innehar humor som saknar stark relevant koppling till varumärket eller produkten är T-

mobile. Där definieras humor genom dans och skratt och T-mobiles budskap är att individer 

ska dela den information och de händelser de är med om, vilket inte visar på en stark relevant 

koppling till dess produkt.  

 

5.3 Storytelling 

Mycket av den information som konsumenter blir exponerade för i dagens moderna samhälle 

menar Adaval och Wyer (1998) är upplagd i en berättande form. Alla de nio annonser som 

studien innehåller är uppbyggda i en berättande form, vilket inte är konstigt med tanke på 

Adaval och Wyers (1998) resonemang. En bidragande faktor till det kan vara att information 

som presenteras i ett list-format kräver att mottagaren bearbetar informationen i högre grad än 

i den berättande formen. Lien och Chen (2011) menar att berättande form i större utsträckning 

leder till en bättre attityd hos mottagarna. Om mottagaren inte förstår eller accepterar 

budskapet kan den berättande formen hämmas, vilket minskar den positiva inställningen 

enligt Adaval och Wyer (1998). 

5.3.1 Kronologisk ordning 

Zablah och Gilliama (2013) menar att en berättande form innebär att det återfinns en 

kronologisk ordning av händelser. I Volkswagens reklamfilm så återfinns händelserna i en 

kronologisk relevant följd. Reklamfilmen inleds med att mottaganra får se barnet gå genom 

korridoren och det skapas ett visst spänningsmoment i att tittarna inte vet vad som ska komma 

härnäst. I mittenfasen av reklamfilmen så har barnet blivit frustrerad och är nära på att ge upp, 

innan hen försöker en sista gång. Den sista scenen som visas är när barnet lyckas vilket visar 

på en kronologisk ordning av händelser. Den kronologiska ordningen ses även i Volvos 

reklamfilm då tittarna i inledningen höra en bakomliggande historia till varför Van Damme 

befinner sig där han gör. Nästa scen som visas är när lastbilarna backar och Van Damme går 
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ner i split, för att i avslutningsscenen stå i split mellan bilarna. Den reklamfilm som i hög grad 

är uppbyggt kring ett kronologiskt flöde är Kony som inledningsvis presenterar fakta om 

varför kampanjen visas. Vid reklamfilmens mittenfas så visas det vem Joseph Kony är för att 

avslutas med hur tittarna kan stödja kampen mot Kony. Även vid Doves reklamfilm så 

återfinns Storytelling, inledningsvis så presenteras olika kvinnor och tittarna får se när de 

sitter i en stol och pratar med man bakom en gardin. I det skedet är det oklart om vart 

reklamfilmen vill komma, i mittenfasen så presenteras idén för tittarna. För att avslutas med 

det färdiga resultatet.  

 

I både DC 4 och DC 5 så återfinns en kronologisk ordning av händelser, båda reklamfilmerna 

inleds med att Ken Block startar bilen. Det som sedan händer är att tittarna får följa med på en 

fartfylld biltur genom olika miljöer. Reklamfilmerna avslutas med att Ken Block stannar bilen 

och går ut. Även T-mobile innehar en kronologisk följd av händelser då inmarschen inleds 

och fortsätter in på det dansade brudföljet. Reklamfilmen avslutas med att bruden och 

brudgummen kommer fram till altaret.  

 

I Metros reklamfilm återfinns en kronologisk ordning av händelser, dock inte så tydligt som i 

ovanstående. Det beror främst på dess struktur som är uppbyggd kring en låt som innehar 

verser och refränger vilket gör att figurerna återkommer flertalet gånger och nya presenteras. 

Metros reklamfilm innehar en kronologisk struktur i form av det finns en tydlig inledning i 

form av första versen på den låt som fortlöper genom hela reklamfilmen. Det som då 

presenteras är en figur vars hår brinner, det som fortlöper är en skildring av olika figurers 

öden. I slutfasen på reklamfilmen så visar Metro upp sitt budskap vilket knyter ihop 

reklamfilmens skildringar av figurernas öden. Den sista reklamfilmen som visar på storyelling 

är Evians reklamfilm som även är uppbyggd kring en låt. Inledningsvis så presenteras en man 

som får syn på sin egen reflektion som bebis genom ett skyltfönster. Reklamfilmen fortlöper 

sedan med att mannen börjar utföra danssteg och fler individer som även de ser sina 

spegelbilder ansluter och börjar dansa. Evians reklamfilm avslutas med att Evian visar upp sin 

produkt och visat sitt budskap med reklamfilmen. 

 

Det är ingen tillfällighet att den berättande formen återfinns i samtliga av studiens 

reklamfilmer då det enligt Lien och Chen (2011) skapar en större övertygande effekt. De 

menar även att vid visuella berättelser så minskar risken att mottagaren får felaktiga 

uppfattningar om produkten vilket är positivt för företag som därmed, i större utsträckning, 

kan säkra budskapet de vill förmedla. Däremot visar Lien och Chen (2011) även, att om 

mottagaren inte finner det visuella som exponeras tillfredställande kommer det ge motsatt 

effekt. Det visar på att det är av vikt att företaget känner sin målgrupp så att de kan 

tillfredsställa deras behov och minska risken för motsatt effekt. Mattilla (2000) har i sin studie 

visat att positiva känslor kan i större utsträckning öka chansen för mottagarna att ta del av 

information som exponeras via en berättande form, vilket studien visar då storytelling och 

humor återfinns tillsammans i fem av nio reklamfilmer. Ytterligare en anledning till att 

storytelling återfinns i samtliga reklamfilmer beror troligt på Padgett och Douglas (1997) 

upptäckt, nämligen att den berättande formen tenderar att engagera mottagarna vilket är ett 

önskvärt tillstånd.  

5.3.2 Visualisering 

Adaval och Wyer (1998) visar att innan konsumenten ska utföra ett köp så kommer hen att 

visualisera sin användning av produkten. Individer köper produkter eller tjänster där de har 

kunnat visualisera scenariot som visas upp. Om informationen däremot blir svårbehandlad för 

mottagaren kommer hen att skapa en splittrad bearbetningsprocess. De reklamfilmer som 
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återfinns i kategorin storytelling har försökt at måla upp ett tydligt scenario för deras 

mottagare. I Volvos reklamfilm vill de förmedla en känsla av trygghet och säkerhet, vilket 

troligt i hög grad attraherar målgruppen. I reklamfilmen återfinns även ett spänningsmoment i 

när Van Damme står i split mellan lastbilarna vilket kan attrahera en annan typ av målgrupp 

som söker både trygghet och spänning. Mottagaren kan då visualisera en trygg resa med 

Volvos produkter. I reklamfilmen Kony så lämnas inga detaljer åt slumpen, här får 

mottagaren se alla detaljer kring och runtom reklamkampanjens fokus. Padgett och Douglas 

(1977) visar att individer har en tendens att engagera sig i narrativa format. Det föreligger en 

bakomliggande historia som skapar engagemang hos mottagaren, i slutet av Kony presenteras 

det vad mottagaren kan göra för att stödja kampanjen. De visualiserar även hur produkten ska 

användas och dess syfte. Det leder till att mottagaren kan visualisera hela förloppet av 

reklamfilmen och förstå dess innebörd.  

 

I Metros reklamfilm är det aningen mer diffust, Adaval och Wyer (1998) visar att om 

oönskade element presenteras i en berättande form kommer mottagaren inte att lägga lika stor 

vikt vid elementen som om informationen var utförd i ett list-format. Metros reklamfilm vill 

visa på tragiska öden som kan ske om individer inte är uppmärksamma. De sätt som figurerna 

skadas eller dödas på är troligt oönskade avslut för mottagarna, när Metro väljer att presentera 

dessa avslut så är mottagaren inte lika mottaglig som om informationen hade presenterats i ett 

list-format. Samtidigt så innehar Metros reklamfilm ingen tydligt berättande struktur och är 

uppbyggd kring humor som ett huvudelement. Eventuellt så önskar inte Metro att mottagarna 

ska lägga för stor vikt kring figurernas död utan de vill pointera det genom ett humoristiskt 

perspektiv. Här kan det finnas en viss diskrepans i Konys reklamfilm som har tydligt fokus på 

att få individer engagerade i projektet. De element som visas är i hög grad oönskade i den 

mån att mottagare inte önskar att Joesph Kony får fortsätta. Adaval och Wyer (1998) menar 

att önskade element som presenteras i en berättande form inte får lika stort fokus, vilket inte 

är en önskad effekt för reklamfilmen Kony. 

 

I Volkswagens reklamfilm så är det tydligt att de önskade effekterna med reklamfilmen är att 

kunderna ska kunna visualisera sin framtid med deras nya bil, enligt Adaval och Wyers 

(1998) teori. Målgruppen är här barnfamiljer och det är troligt att de känner sig attraherade av 

Volkswagens budskap. I deras reklamfilm så visualiseras användningen av bilen på ett sätt 

som troligt tilltalar mottagaren. Adaval och Wyer (1998) menar även att den berättande 

formen framkallar starkare känslor hos mottagaren än list-formatet. Volkswagen har 

applicerat i sin reklamfilm då de strävar efter att frambringa en positiv sinnesstämning. Lutz 

och Lutz (1977) visar att ju mer tillämpbar individer finner reklamen desto större chans att 

reklamen fastnar i minnet hos konsumenten. Det som Volkswagen tillsynes har som avsikt 

med sin reklamfilm är att mottagaren ska bli attraherad och finna igenkänning i produktens 

utformning. Lutz och Lutzs (1977) teori kan även appliceras på DC 4 och DC 5 som har en 

tydlig målgrupp och ett tydligt fokus. Den berättande formen som föreligger i reklamfilmerna 

speglar troligt den bild som målgruppen önskar ha när de köper skor och andra produkter från 

DC. För att reklamen ska skapa störst effekt hos mottagaren är det av vikt att reklamen 

genererar psykiska bilder hos mottagaren menar Chang (2013). De mentala bilder som 

individen önskas skapa ska komma till hen utan större hinder, de ska vara lätta att applicera 

för mottagaren. Om reklamfilmen lyckas generera bra flyt och ett tydligt bildspråk kommer 

mottagrarens applicering bli lättare. Det krävs då också att mottagaren som tidigare nämnt 

förstår budskapet och kan koppla det till hens tidigare preferenser.  

 

Mattilla (2000) menar att när individer tar del av en reklamkampanj så använder de sina 

tidigare preferenser. Individer som besitter kunskap inom området tenderar att i lägre 
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utsträckning utvärdera den form som informationen delges i. De individer som istället inte 

innehar någon kunskap inom området tenderar i större utsträckning att attraheras av den 

berättande formen istället för list-formatet. Mattilla (2000) förklarar den här teorin med att 

konsumenter inom ett nytt segment kan lättare ta till sig budskapet om reklamen föreligger i 

en berättande form och dess applicering blir mottagligare. Med tanke på att alla reklamfilmer 

innehåller någon form av storytelling så kan vi anta att genom den berättande formen kan en 

bredare publik nås.  

 

5.4 Kändiseffekt 

Av studiens nio reklamfilmer är det tre av dessa som presenteras av en känd person och 

ytterligare två som anspelar på kända fenomen eller personer vilket innebär att majoriteten av 

reklamfilmerna utnyttjar kändiseffekten. Kändisar har sedan länge använts i syftet att sälja 

produkter (Stafford, Spears & Hsu, 2003; Erdogan, 1999) och framförallt är det enligt 

Jayswal, Nirmal och Panchal (2013) skådespelare, tv-stjärnor och framstående idrottsmän 

som används. Det speglas även i studiens reklamfilmer där idrottsmän återfinns i DC 4 och 

DC 5 där rallyföraren Ken Block och motorkrossföraren Travis Pastrana medverkar. Även 

Volvos reklamfilm presenteras av en idrottsman, kampsportsutövaren Van Damme som även 

är en känd skådespelare.  

 

Två av filmerna som använder sig av en kändis för att presentera sin produkt är som tidigare 

nämnt DC 4 och DC 5. I båda två är det rallyföraren Ken Block som presenterar produkterna 

och i DC 5 medverkar även motorcrossföraren Travis Pastrana. En av anledningarna till att 

kändisar har en positiv inverkan på reklamkampanjer kan vara att det påverkar den upplevda 

produktkvalitén (Dean & Biswas, 2001) och fokus ligger i dessa reklamfilmer på att visa upp 

kändisarnas talanger. Då både Ken Block och Travis Pastrana är välkända namn inom just 

extremsport, där DCs främsta målgrupp återfinns, kan trovärdigheten av produkterna öka och 

därmed den upplevda produktkvalitén.  

 

Den tredje reklamfilmen som presenteras av en kändis är Volvos reklamfilm där 

kampsportsutövaren Van Damme har huvudrollen. Van Damme är inte bara idrottsman utan 

framförallt är han känd som actionskådespelare där han kombinerar sina idrottsliga talanger 

med skådespelaryrket. I Volvos reklamfilm ligger fokus på hans idrottsliga sida då han utför 

en splitt mellan två lastbilar i rörelse för att visa lastbilarnas stabilitet.  

 

Costanzo och Goodnight (2005) har visat att det finns en viss skillnad i hur väl män och 

kvinnor minns varumärken som marknadsförs av kändisar. I de fall där varumärket 

marknadsförs av en idrottsman har män visat sig minnas betydligt varumärken fler än 

kvinnor. Enligt Costanzo och Goodnight (2005) tenderar män att minnas varumärket bättre 

om kändisen som presenterar det är manlig. Extremsport, där vi antar att DCs största 

målgrupp återfinns, är till största del ett intresse som tillsynes delas av män och det är rimligt 

att anta att även större delen av Volvos kunder män vilket gör att deras reklamfilmer har stor 

chans att nå ut till sin målgrupp. I samtliga tre reklamfilmer är det män som figurerar och de 

är även verksamma inom idrott. Därmed förstärks alltså den positiva effekt som en kändis kan 

ha på en reklamkampanj genom att det är kändisar som riktar sig till just den målgruppen om 

önskas nå ut till. I ytterligare två av reklamfilmerna som inkluderas i studien finns 

kändisinslag. Volkswagen låter i sin film ett barn spela huvudrollen iklädd en Darth Vader 

kostym och musiken i reklamfilmen utgörs av Imperial March från Star Wars. T-mobile 

presenterar i sin reklamfilm ett komiskt återskapande av det kungliga bröllopet mellan prins 

William och Kate Middleton och använder sig av personer som är slående lika kungafamiljens 
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representanter. Även om inte kändisarna i sig medverkar i nämnda reklamfilmer så skapar 

imitationerna av kändisarna den uppmärksamhet hos konsumenterna som Rossiter och Smidts 

(2012) menar är en av effekterna som effektivt kan uppnås genom att använda sig av kändisar.  

 

Tidigare forskning är oense om effekterna av att använda sig av kändisar när det kommer till 

att presentera en produkt. Costanzo och Goodnight (2005) menar att kändisarna inte har 

någon effekt på kampanjens igenkännande och Keel och Nataraajan (2012) lyfter fram 

fördelar med att istället använda okända skådespelare. Likaså Mehta (1994) menar att 

kändisar har en obetydlig inverkan på kampanjen. Däremot hävdar flertalet forskare 

motsatsen, att kändisarnas medverkan bland annat ökar köpintentioner och igenkännande 

(Mathur, Mathur & Rangan, 1997; Goldsmith, Lafferty & Newell, 2000). Köpintentioner och 

hur väl konsumenterna minns en kampanj är dock inget som studien har för avsikt att mäta 

och enligt Rossiter och Smidts (2012) är flertalet forskare överens om att en reklamkampanj 

där en kändis medverkar fungerar effektivt när det gäller att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet vilket faller in under studiens syfte. De mest uppmärksammade 

reklamfilmerna under tre års tid är de som innefattas i studien och av dessa är det i fem av nio 

som en kändis eller ett känt fenomen medverkar. Det styrker resonemanget som Rossiter och 

Smidts (2012) för kring att uppmärksamhet är en fungerande kändiseffekt.  
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6 Slutsatser 
 

 

Utifrån studiens analys presenteras i följande kapitel de slutsatser som dragits med koppling 

till vald forskningsfråga. 

 

 

Efter analys av studiens resultat presenteras de slutsatser som ger svar på vald 

forskningsfråga: 

 

Hur påverkar kreativa marknadsföringskomponenter graden av uppmärksamhet som 

framgångsrika reklamfilmer får? 

 

Vi kan konstatera att samtliga av de fyra marknadsföringskomponenter som inkluderas i 

studien bidrar till ökad uppmärksamhet och framgång för reklamfilmer, dock i olika stor 

utsträckning. De fyra komponenterna har koppling till kreativ marknadsföring vilket även det 

konstaterats i studien. Av de nio reklamfilmer som analyseras har alla nått framgång i form av 

stor uppmärksamhet på mediekanalen YouTube.com. I samtliga reklamfilmer återfinns två av 

komponenterna och det är originalitet och storytelling. De övriga två komponenterna, humor 

och kändiseffekt kan vi konstatera återfinns i fem av de nio reklamfilmerna dock ej i samma. 

Följaktligen innehåller tre av de nio framgångsrika reklamfilmerna som studien analyserat 

samtliga av de fyra komponenterna; originalitet, humor, storytelling och kändiseffekt. 

Ytterligare fyra av reklamfilmerna innehåller tre av komponenterna, däremot skiljer det sig 

vilka komponenter som återfinns i respektive reklamfilm. Resterande två reklamfilmer visar 

enbart upp storytelling och orginalitet. En slutsats vi kan dra av det är att en kombination av 

tre eller fyra komponenter som studien innehåller inger en god chans att bringa framgång och 

uppmärksamhet till en reklamfilm. Slutsatsen baseras på att sju av nio reklamfilmer innehåller 

minst tre av de analyserade marknadsföringskomponenterna.  

 

En av de komponenter som återfanns i samtliga reklamfilmer var originalitet och med det kan 

vi konstatera att det är en nödvändighet att en reklamfilm innehåller originalitet och 

nytänkande för att nå framgång och uppmärksamhet. Med hjälp av studien kunde vi komma 

fram till att originalitet bidrar till ökad uppmärksamhet för reklamfilmerna och att det finns 

flertalet kreativa lösningar på att presentera en originell reklamfilm. Utifrån vår analys kunde 

vi konstatera att överraskningsmomentet var en återkommande faktor i reklamfilmerna som 

inkluderades i studien. Vi anser att denna effekt kan öka mottagarens känsla av originalitet då 

känslan av att bli överraskas kan liknas med att uppleva något nytt och oväntat. Vi kunde även 

finna retoriska figurer och nyhetsknep bland de analyserade reklamfilmerna samt nytänkande 

när det kommer till att presentera befintliga produkter eller objekt. Med tanke på den breda 

variation som uppvisats när det gäller originella presentationer kan vi konstatera att vikten 

inte ligger i hur originalitet uppvisas utan att den gör det. Att en reklamfilm innehåller 

originalitet på ett eller annat sätt har i studien visat sig vara en av nyckelfaktorerna till att 

skapa framgång och uppmärksamhet. 

 

Ytterligare en komponent återfanns i samtliga av studiens reklamfilmer nämligen storytelling. 

Som tidigare forskning visat har den berättande formen en bredd i dagens utformning av 

information då det blir lättare för individer att ta till sig dess budskap, vilket studien kan 

bekräfta. Där framförallt den kronologiska ordningen var en återkommande faktor som visade 

sig ha stor betydelse hos inverkan på mottagarna av reklam. Den berättande formen visade sig 
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även ha förmågan att få mottagarna att inte bearbeta den informationen i lika stor grad som 

vid ett list-format. Det gör så att fler individer kan acceptera och ta till sig den informationen 

som delges utan att vidare fundera på om ogillande föreligger. Genom en berättande form kan 

även en tydligare visualisering hos mottagarna ske, vilket gör att bearbetningsprocessen hos 

mottagaren blir hel och hen kan visualisera användningen av produkten. Det är ett 

resonemang som vi tror är en viktig del i att storytelling återfinns i alla studiens reklamfilmer 

då underlättande sker för mottagarna. Det underlättar även den känslomässiga aspekten som 

föreligger innan ett köp då mottagaren i förväg vet vad hen kan förvänta sig och därifrån 

acceptera eller ogilla. Det skiljer sig hur mottagarna önskar att ta till sig information, genom 

den berättande formen kan en bredare målgrupp nås då det blir lättare för dem att acceptera 

budskapet om de finner reklamfilmen tillfredställande. En reklamfilm som skilde sig från 

övriga var Metro, då reklamfilmen initierade ett mörkt budskap inlindat i en humoristisk 

utformning. Tidigare forskning menar att oönskade element inte bör visas i en berättande 

form då de förringar dess budskap. Bakgrunden till varför Metro har valt den berättande 

formen istället för ett list-format har vi inte underlag för att veta, dock så kan den 

humoristiska delen vara en faktor till dess beslut då humor skapar stor uppmärksamhet. Fem 

av studiens reklamfilmer innehåller även humoristiska inslag vilket skapar positiva känslor 

hos mottagarna. Det är ingen slump att storytelling och humor fungerar väl tillsammans då 

chansen att informationen nås ökar.  

 

Humor var en av de komponenter som vi kunde koppla till fem av de nio reklamfilmer som 

analyserats. Då tidigare forskning visar att mellan tio till trettio procent av alla reklamer 

innehåller humor kan vi konstatera att siffran var högre bland de reklamfilmer som skapat stor 

uppmärksamhet. I vår studie visade det sig att 55,6 procent av de framgångsrika reklamfilmer 

som analyserades innehöll humoristiska inslag vilket är högre än genomsnittet. Med det kan 

vi konstatera att komponenten humor ökar chanserna för en reklamfilm att lyckas skapa 

uppmärksamhet och framgång. Användning av oväntade element har tidigare forskning visat 

är den form av humoristisk reklam som till största delen återfinns i dagens reklam, vilket 

studien bekräftar då fyra av fem reklamfilmer under kategorin humor hade oväntade element 

som inslag i sin utformning. För att reklamfilmen ska nå så stor framgång som möjligt krävs 

det att målgruppen förstår dess budskap. Målgruppen i de reklamfilmer som studien innehar 

är dock inte alltid helt tydlig. Trots det har reklamfilmerna nått framgång genom dess 

uppmärksamhet på YouTube.com, vilket indikerar på att reklamfilmer kan nå stor 

uppmärksamhet utan att målgruppen med säkerhet förstår humorn. Den typ av humor som till 

största delen återfanns i de reklamfilmer som studien ämnat undersöka var affiliate humor. 

Det kan förklaras genom att humorn är relationsbyggande vilket är centralt för alla företag. 

Affiliate humor är även kopplat till glädje vilket är ett sinnestillstånd som individer önskar att 

befinna sig i. För att en reklamfilm ska få störst effekt hos mottagarna bör det föreligga en 

stark relevant koppling till dess varumärke och här fann vi en viss diskrepans. De flesta 

reklamfilmer visade inte på en direkt koppling till produkten eller varumärket. Istället var det 

ofta mer centralt att förmedla en sinnestämning hos mottagarna gentemot meddelandet, vilket 

visats vara en bra metod att använda sig av då individer önskar att befinna sig i positiva 

sinnesstämningar.  

 

Slutligen har komponenten kändiseffekt analyserats och även den återfinns i fem av studiens 

nio reklamfilmer. Tidigare forskning visar på oenigheter kring effekterna av att en kändis 

medverkar i en marknadsföringskampanj, dock är forskare tillsynes överens om att kändisar 

kan bidra till uppmärksamhet och det kan vi till viss del bekräfta i vår studie. Fem av nio 

uppmärksammade reklamfilmer, således 55,6 procent, presenterades av en kändis eller 

utnyttjade på annat sätt kändiseffekten. Slutsatsen av marknadsföringskomponenten 
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kändiseffekt är att det är en komponent som i hög grad kan öka chanserna att en reklamfilm 

ska bli uppmärksammad. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en kombination av de marknadsföringskomponenter 

som studien behandlar kan inge en god chans att skapa uppmärksamhet. Det gör att ett 

noggrant avvägande kring hur de olika komponenterna förhåller sig till budskapen blir 

betydelsefullt. För att nå framgång genom att frambringa stor uppmärksamhet krävs det enligt 

oss att det i förväg finns en tydlig uppfattning av vilken bild som önskas förmedlas för att 

skapa så stor uppmärksamhet som möjligt.  
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7 Reflektioner 
 

 

I det avslutande kapitlet följer en allmän diskussion med reflektioner kring studien och dess 

teoretiska bidrag. Slutligen ges förslag och rekommendationer till framtida forskning inom 

ämnet. 

 

 

Vikten av att skapa uppmärksamhet och nå ut med marknadsföringen till konsumenter ökar i 

takt med att marknaden blir mer konkurrensutsatt. Då kreativa idéer låg i vårt intresse var det 

tillsynes en självklarhet för oss att fokusera på den kreativa delen av marknadsföringen. Vi 

känner att studien gett oss en djupare förståelse kring vilka komponenter som är av betydelse 

när det kommer till att framkalla uppmärksamhet kring marknadsföring i form av 

reklamfilmer. Vi tror även att vår studie kan vara ett forskningsbidrag som minskar det 

existerande gapet som idag finns inom området kreativitet kopplat till marknadsföring. 

 

Tidsramen och studiens omfattning begränsade oss något. Hade mer tid funnits skulle det 

varit intressant att titta på fler segment för att se om komponenterna vi återfann i 

reklamfilmerna var generellt applicerbara. Det hade även varit intressant att utföra intervjuer 

med respondenter som för första gången exponerades för reklamfilmerna som inkluderades i 

studien. Vi hade då haft möjlighet att undersöka hur väl vår uppfattning och analys av 

reklamfilmerna stämde överrens med andras.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

För att öka överförbarhet samt trovärdighet för framtida studier föreslår vi att fler 

mediekanaler används. Det kan stärka vikten av hur komponenterna verkar i reklamfilmer 

samt eventuellt se nya delar av komponenterna som studien inte innehåller. För framtida 

forskning inom området kan det även vara intressant att använda andra segment där 

marknadsföring existerar, såsom exempelvis annonser eller direktreklam. Om fler kanaler och 

metoder skulle användas kan studiens överförbarhet öka med tanke på dess replikerbarhet till 

fler medier. Det skulle i sin tur leda till bredare och mer pålitliga resultat och vara applicerbart 

för en bredare population.  

 

Vi föreslår även att framtida studier ska fortlöpa under en längre period för att kunna se 

långsiktiga mönster som ger resultat och är hållbara för en längre tidsperiod. Studien förhåller 

sig till en tidsrymd på tre år och marknadsföringskomponenter som skapar uppmärksamhet 

skiftar i och med det rådande klimatet i samhället. Det skulle därför vara av vikt att granska 

vilka komponenter som var framträdande under en längre period för att se om det eventuellt 

finns några komponenter som är bestående över tid trots skift i samhället.  

 

Ytterligare aspekter som kan stärka framtida studier inom ämnet kreativa 

marknadsföringskomponenter är att låta fler individer granska de reklamfilmer som ämnas 

undersökas eller det medievalet som önskas för att minska en eventuellt subjektiv syn. 

Resultatet skulle bli mer trovärdigt om fler individer fann att samma komponenter var av 

betydelse. De individer som inkluderas i framtida studier bör förslagsvis befinna sig i olika 

stadier i livet och vara i varierande åldrar med olika prioriteringar för att så sanningsenliga 

resultat som möjligt ska kunna utvinnas. Alla individer ser på information med olika ögon och 

preferenser vilket innebär att när flera personer utvinner samma komponenter ur materialet bli 
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sannolikheten högre för dess innebörd. Det är även att rekommendera att uppföra ett liknande 

schema som studien innehar för att minska eventuella felaktigheter i urvalet. Den tolkande 

delen kommer trots en bredare granskning existera, dock så minskas risken att eventuellt 

missa viktiga komponenter. För att även minska risken för att respondenter påverkas av 

tidigare preferenser skulle forskare som ämnar göra en liknande studie kunna försäkra sig om 

att respondenterna inte tidigare har varit i kontakt med materialet.  
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9 Bilagor 

9.1 DC Shoes: Ken Block´s gymkhana four; The Hollywood 
Megamercial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=btViXvIDsi0      (9:16 min) 

 

Filmen inleds med att visa en bit av asfalt där en bil rullar fram och på bilen återfinns märket 

”DC” placerat på två ställen och även märket ”Ford”. Kameran zoomar ut och tittarna får se 

att bilen står på en väg som löper genom ett bostadsområde förstört av eld och vrakdelar från 

ett flygplan. Fartfylld musik börjar spelas och bilden slår över till en himmel fylld av åska och 

blixtrar där DC loggan framträder. En annan bildsekvens visas av en man som går förbi en 

bensinstation på gatan och mannen är täckt av eldslågor. Bilden skiftar återigen och texten 

”presents” kommer fram, strax efter visas ett hus med eldslågor utanför och efter det 

framträder namnet ”Ken Block” i en sekvens av moln. Sedan syns Ken Block i bild då han 

klär på sig overall och handskar, allt täckt av olika logotyper där framförallt ”Ford”, ”DC” 

och ”Monster” är framträdande. Han får sedan en spark i ansiktet och bilden skiftar till att visa 

texten ”In his 2011 Ford Fiesta”. Efter det visas återigen asfalt och denna gång är det flytande 

silvrig massa som letar sig fram längs vägen och slutligen sammanfaller i en stor klump som 

bildar bilen som visats i inledningen. Bilen är även den täckt av logotyper. ”Starring” visas i 

bild följt av ”Block Spartan High” som är en sko ur Ken Blocks kollektion hos DC. En man 

täckt av blod kommer fram i bild. Han äter på ett blodsprutande människoben som på foten 

har skon från DC och mannens utseende kan liknas vid en zombie. Sedan visas namnet ”KB 

Summit Jacket”, som är en jacka ur samma kollektion, följt av en bild av jackan när den 

exploderar. ”KB Stripe Hat” visas i bild och det är en keps som även den tillhör Ken Blocks 

kollektion hos DC. I Sekvensen efter ser man kepsen komma flygande och en ninja delar den 

med sitt samurajsvärd. Ur lågor framträder sedan namnet på filmklippet, nämligen 

”Gymkhana the Hollywood Megamercial” med siffran fyra i bakgrunden.  En person utklädd 

till gorilla kör in en kundvagn i bild och sedan växlar reklamfilmen tillbaka till inledningen 

med bilen som stod på gatan mitt i en flygkrasch. Här har ungefär en och en halv minut av 

reklamfilmen visats och det som följer sedan är nästan sex minuter där vi får följa Ken Block i 

hans bil då han sladdar runt diverse kända gator och iscensatta filminspelningar och utför 

beundransvärda och otroliga konststycken med bilen. Bland annat får vi återse personen i 

gorilladräkt när hen klättrar upp på en stege som Ken Block sedan sladdar in i med bilen 

samtidigt som personen i gorilladräkten hoppar och landar oskadd på marken. Ken Block är 

känd för sin talang när det kommer till drifting, som innebär att man kontrollerat sladdar med 

bilen på asfalt och det är det han visar upp i reklamfilmen.  

 

När Ken Block kört klart parkerar han mitt på gatan, kliver ur bilden och sträcker ut armarna 

samtidigt som det exploderar eld bakom honom. Gatorna fylls sedan av indiska dansare i 

diverse färger och personer som figurerat i reklamfilmen, exempelvis mannen utklädd till 

gorilla och mannen som åt på ett människoben. Musiken som här spelas är inspirerad från 

Bollywood och förstärker intrycket med de dansande människorna. Ken Block kliver sedan i 

en kundvagn och blir utrullad från scenen av två män. Efter det visas olika produkter ur DCs 

kollektion och sedan följer en presentation av de som varit med och tillverkat reklamfilmen 

blandat med diverse klipp från inspelningen av den. Alla sponsorers logotyper visas även 

innan reklamfilmen tillsist avslutas genom att visa DC loggan och en hänvisning till deras 

sida på Facebook.  

https://www.youtube.com/watch?v=btViXvIDsi0
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9.2 The force: Volkswagen Commercial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0      (1:01 min) 

 

I introduktionen av reklamfilmen spelas låten Imperial March, en låt som finns med i filmen 

Star Wars. In i bild kommer ett barn iklädd en kostym som föreställer Darth Vader. Barnet går 

igenom en ljus korridor i takt till låten. Kameran skiftar sedan och visar barnet bakifrån med 

sin mantel flygandes genom luften. Hen går med bestämda steg genom huset mot en 

crosstrainer. Barnet ställer sig i position och tar upp handen för att se om hen kan få 

crosstrainern att röra på sig. När hen sedan ger upp går hen vidare till hunden och gör ett nytt 

försök. Den här gången försöker barnet med båda händerna, vilket även denna gång förblir 

resultatlöst. Barnet testar samma teknik på tvättmaskiner och en docka helt utan 

händelsepåverkan på föremålen. Varje försök blir mer intensivt och tittarna kan urskilja 

besvikelsen efter att inte heller dockan blev påverkad. Musiken fortlöper under hela reklamen 

vilket ökar kopplingen till Star Wars. Barnet gör ett nytt försökt med hunden och när hen 

sedan sitter i köket försöker hen få en tallrik med en smörgås på att flytta sig mot hen. Även 

det helt utan resultat och mamman till barnet hjälper då till genom att skjuta fram talriken till 

barnet. Vad som sedan sker är att en bil kör in på uppfarten och ut kommer pappan i familjen. 

Barnet springer förbi pappan på uppfarten för att göra ett försök att få bilen att röra sig eller 

alternativt få något annat att hända med bilen. Musiken blir här mer intensiv och går upp i ton 

med lägre volym. Barnet ställer sig i position med händerna mot bilen, pappan har samtidigt 

kommit in i huset och trycker på nyckeln till bilen vilket gör att bilen startar. Barnet tror då att 

hen lyckats utföra magi och samtidigt inne i huset så tittar mamman och pappan på varandra 

och ler. Reklamen utgör en visning för nya Passat som lanseras 2012, avslutningsvis så visas 

varumärkets logga.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
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9.3 T-mobile: The T-Mobile Royal Wedding 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kav0FEhtLug      (2:13 min) 

 

Den här reklamfilmen utspelar sig i en storslagen kyrka och inleds med att gästerna visas när 

de sitter och väntar på brudföljet. Vid dörrarna längst bak i kyrkan står två ståtliga herrar 

klädda i en röd uniform och en röd matta löper sedan längs med gången fram till altaret. 

Gästerna är väldigt uppklädda och flera av damerna bär hatt. Inledningsvis hörs endast brus av 

gästernas småprat och när dörrarna längst bak i kyrkan öppnas vänds gästernas blickar åt 

ingången. När första marskalkerna i brudföljet kliver in genom dörren reser sig gästerna upp. 

De båda marskalkerna stannar en bit innanför dörren, de bär på något som liknar en bunt med 

papper. Plötsligt startar musik med högt tempo och de kastar alla papper i luften för att sedan 

brista ut i dans medan papprena faller till marken, de dansar sedan hela vägen fram till altaret. 

Efter dem följer en präst som även han dansar sig fram genom kyrkan och vevar armarna upp 

mot taket för att lyfta publiken som nu står och klappar händer i takt till musiken. Prästen är 

uppklädd med broderad kappa, smycken och hög hatt. Näst på tur i brudföljet är två tärnor 

som dansar in genom att rulla armarna i takt till musiken, de har knälånga klänningar med vid 

kjol och små hattar på huvudet. Halvvägs in i kyrkan stannar de och gör ett par inövade 

klassiska danssteg, vilket uppskattas av publiken som jublar högt. Samtidigt som de dansar 

har en äldre man promenerat in i kyrkan som är stiligt uppkläd likt en prins. Han dansar inte 

utan hälsar enbart på gästerna och ler. Här börjar likheter med ett kungligt bröllop bli tydliga 

och ytterligare två brudtärnor dansar fram genom kyrkan. Den ena iklädd en knälång vid 

klänning och den andra en beige dräkt bestående av en kjol som även den är knälång och 

kavaj. Båda tärnorna bär små stiliga hattar på huvudet. Efter dem kommer en äldre man in 

tillsammans med en dam och här blir det väldigt tydligt att det är det kungliga bröllopet 

mellan prins William och Kate Middleton som ska efterliknas då paret som kommer in är en 

slående kopia av Prins Charles och hans fru. Flera kungliga ”look a likes” följer sedan och 

även de dansar fram genom kyrkan. En man som liknar prins Harry bjuder på ett stort 

dansnummer när han tar sig fram genom kyrkan. Några ur brudföljet som redan dansat sig 

fram kommer tillbaka och ansluter till hans dansnummer. Plötsligt delar sig gruppen, ”Prins 

Harry” böjer sig fram och en man som är en kopia av Prins William hoppar bock över honom. 

”Prins William” vänder sig om och backar hastigt fram till altaret för att sedan stanna och 

dansa tillbaka mot ingången för att möta sin brud. Det är en Kate ”look a like” som kommer 

in med brudklänning och dansar fram för att möta sin prins. Tillsammans dansar brudparet 

sedan fram till altaret och samtidigt framträder en text som lyder ”One’s Life is for Sharing”. 

Musiken slutar och en tillsammans med en liten melodi framträder texten ”Life´s for Sharing” 

tillsammans med loggan för ”T-mobile” på en stark rosa bakgrund. Även en länk syns i bild, 

”youtube.com/lifesforsharing”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kav0FEhtLug
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9.4 DC Shoes: Ken Block´s gymkhana five: Ultimate urban 
playground; San Francisco 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuDN2bCIyus      (9:52 min) 

 

Först i denna reklamfilm visas loggan ”DC” och sedan får tittarna följa en mans fotsteg fram 

till en bil. På fötterna har mannen ett par skor av märket DC. Mannen kliver in i bilen och 

fortfarande visas endast benen. Texten ”presents” visas mot en svart bakgrund och efter det 

filmar kameran inuti bilen och då framgår det att det är Ken Block som just klivit in i den. 

Ken Block är känd för sin talang inom drifting, som går ut på att kontrollerat sladda med bil 

och har tillsammans med DC en kollektion av kläder. Reklamfilmen fortsätter med att visa 

hur Ken Block förbereder sig i bilen och sedan visas texten ”In his 2012 Ford Fiesta HFHV, 

650 horsepower, 0-60 in 1.8 seconds”. Sedan visas bilen utifrån och då ser mottagarna att den 

är beklädd med logotyper, bland annat från DC och Monster. Bilen rullar sakta igång, den 

befinner sig inom ett industriområde, och rullar fram till en startlinje utmärkt av två orangea 

konor. Texten ”In an epic use” visas på en svart bakgrund följt av en snabb blick över olika 

delar i staden San Francisco. Staden är avspärrad med konor och sarger vilket visas på den 

snabba överblicken som ges av området och sedan kommer texten ”of an iconic city” fram, 

även den visas mot svart bakgrund. Detaljer i bilen visas sedan till ljudet av startmotorn och 

Ken Block visas i bild just när han släpper bromsen och kameran visar sedan bilen utifrån när 

den kör iväg över en bro. Sedan får tittarna växelvis följa Ken Block inifrån och utifrån bilen 

tills reklamfilmens titel ”Gymkhana five, ultimate urban playground, San Francisco” dyker 

upp på svart bakgrund. Här har reklamfilmen spelats i ungefär en minut och tjugo sekunder 

och det som följer sedan är drygt sex minuter där tittarna får följa Ken Block medan han 

driftar runt på San Franciscos avspärrade gator.  

 

Kameran skiftar mellan att visa inifrån och utifrån bilen i diverse vinklar. Ken Block utför ett 

flertal högklassiga trick med bilen som inkluderar bland annat att drifta mellan konor, runt 

spårvagnar och genom labyrinter uppbyggda av sarger.  Han utför även en del hopp med bilen 

som visas i slowmotion och flera gånger ur olika vinklar. Drygt halvvägs in i reklamfilmen 

visas en man på cross. Mannen är Travis Pastrana som är en känd motorsportare som bland 

annat tävlar i motorcross där han är otroligt framgångsrik. Travis Pastrana och Ken Block kör 

sedan tillsammans i en sekvens där Pastrana kör crossen på bakhjulet medans Ken Block 

driftar runt honom. Ken Block fortsätter sedan ensam igen för att slutligen passera en mållinje 

där en man vinkar med rutig flagga. Musik börjar sedan spelas, det är lugn musik med en man 

som sjunger och himmeln filmas där fiskmåsar flyger omkring. Ken Block filmas från flera 

vinklar där han står utanför sin bil och musiken fortsätter att spelas. Han har parkerat bilen vid 

en kaj och vattnet visas i bakgrunden. Kameran zoomar sedan ut och det visar sig att Ken 

Block står på någon form av lastfärja och är på väg över vattnet med sin bil. Sedan visas det 

hur han driftar runt på färjan med bilen runt en gaffeltruck bland annat. Efter det visas text där 

de medverkande i produktionen av reklamfilmen presenteras men växelvis får mottagarna se 

Ken Block när han kör runt på färjan. Även produkter ur DCs kollektion visas växelvis och 

likaså sponsorernas logotyper. Reklamfilmen avslutas med DC loggan och en hänvisning till 

deras Facebooksida och en slutbild där Ken Block står på färjan och lyfter armarna i luften 

framför bilen.  

https://www.youtube.com/watch?v=LuDN2bCIyus
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9.5 Kony 2012  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc     (29:58 min) 

 

Kampanjen inleds med en rubrik som lyder “Nothing is more powerful than an idea whose 

time has come”, vilket introducerar kampanjens budskap. Reklamfilmen fortsätter därefter 

med en bild på ett jordklot samt en röst som presenterar att det är fler individer på Facebook 

än vad det fanns människor på jorden för 200 år sedan. Rösten fortsätter tala om individers 

behov att bli sedda, vilket är ett behov som nu kan tillfredställas genom sociala medier. De 

bilder som presenteras är nu på stadsmiljöer där individer samspelar med varandra. Samtalet 

som lyfts fram handlar om att individer i dagens samhälle ser och hör varandra på ett sätt som 

inte tidigare var möjligt. Rösten presenterar att människor även är mer belägna att dela med 

sig av sin vardag och sprida information som de anser viktigt. De delger att teknologin har 

förändrat hur världen idag fungerar hur interaktion mellan individer och samhället sker snabbt 

och tillgängligt vilket påverkar det existerande klimatet.  

 

När bakgrundsfakta är presenterad fortsätter kampanjen in på de experiment som snart ska äga 

rum. Bilderna som tidigare visats fasas nu ut och byts mot ett operationsrum där ett barn ska 

förlösas. Rösten i reklamfilmen förtydligar att alla individer är födda på samma sätt, ingen 

bestämmer när eller vart de ska födas men på grund av att bebisen är på jorden så räknas hen. 

Kort därefter presenteras det vem rösten tillhör, Jason Russel, bilderna som nu visas är på 

Jason och hans son Gavin. Bilderna skildrar sonens första år i livet där han skrattar och leker, 

Jason förmedlar till tittarna att Gavins favoritsysselsättningar är att dansa, vara ninja samt att 

hoppa trampolin. Bakgrundmusiken som spelas är lugn och harmonisk, instrumentalmusik.  

Tittarna får fortsätta följa Gavin och Jason när de spelar in och redigerar film, vilket är ett 

gemensamt intresse de har. I alla klipp och bilder som presenteras på Gavin och Jason så är de 

lyckliga och skrattar tillsammans. Jason avslutar filmklippet med att pointera att Gavin inte 

kommer att växa upp i någon trevlig värld. Han berättar även att de val han gjort i livet har 

tagit honom fram till där han är idag, reklamfilmen som visas samtidigt är på när Jason 

föreläser inför publik. Där rubriken lyder ”who are you to end a war? I´m here to tell you, 

who are you not to?”. Vilket leder in på det som ska huvuddelen av kampanjen och Jason 

presenterar här Jacob.  

 

Jason pekar på en bild som föreställer en afrikansk man, han ställer då en fråga till sin son 

huruvida han vet vem personen på bilden är, Gavin svarar då ”It´s Jacob, our friend in 

Africa”. Det som sedan följer är en video över Facebook där Jason presenterar klipp och 

videofilmer belägna på det sociala mediet som speglar deras långa vänskap. Fortsättningsvis 

visar Jason ett klipp gjort tio år tidigare då hans första möte med Jacob skedde, de befann sig 

då i Uganda och Jacob springer för sitt liv. Den bakgrundsmusik som tidigare skildrats som 

lugn har nu skiftat och är nu stråkbaserad och mer intensiv. Den filmen som spelas är nu på 

Jacob som sitter på en smutsig trapp med två av sina vänner, det är natt och himlen är svart. 

Jacob berättar för Jason om vad han och hans vänner har blivit utsatta för i de läger där de är 

barnslavar. Han fortsätter med att berätta att hans bror försökte fly från lägret och blev då 

avrättad framför Jacobs ögon. Det som sedan fortlöper är bilder på de hundratals afrikanska 

barn som ligger och sover i en och samma sal, belägna på golvet med ett fåtal filtar. 

Stråkmusiken höjs och blir mer intensiv medens bilder på barnen skildras. Filmen fortsätter 

med en intervju med Jacob om vad han skulle vilja bli när han växer upp, han svarar att han 

gärna skulle vilja bli advokat men att det är en omöjlighet med tanke på att han inte har några 

pengar. Jacob berättar även att han hellre skulle dö än att stanna på jorden på grund av att han 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc
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inte har något hopp om framtiden. I och med att de inte går i skolan finns det ingen framtid 

för barnen som bor i lägret. Han berättar att om han kom till himlen skulle han få återse sin 

bror igen som han älskar och saknar. Det rinner tårar ner för Jacobs kind och han brister ut i 

gråt. Jason avger då ett löfte till Jacob, att han ska göra allt han kan för att stoppa rebellerna. 

Musiken är här dov och lugnande och Jason säger till Jacob ”We are going to stop them, we 

are”.  

 

De bilder som presenteras är bilder som tagits under 10 år på Jason och Jacob tillsammans i 

kampen mot rebellerna. Jason visste inte vid tidpunkten vad löftet till Jacob skulle innebära 

men efter 10 år så vet han, vägen har tagit honom till den här kampanjen. Han menar här att 

löftet inte bara innefattar honom och Jacob utan även tittarna, året är 2012 och det är året som 

löftet äntligen kan infrias. De bilder som skildras vid tidpunkten är oändligt många 

profilbilder på olika typer av individer som ska spegla tittarna vilket förstås av uttalandet 

”you”. Jason menar att om alla individer tillsammans lyckas med det här experimentet 

kommer de att förändra historien för människan. De bilder som presenteras nu är på en 

cirkulerande jordglob och musiken är aningen lättsammare och ljusare. Det är i det här skedet 

av reklamfilmen som syftet med kampanjen presenteras, stoppa L.R.A och deras ledare 

Joseph Kony. Vad som sedan fortlöper är att Jason presenterar en plan för hur den här 

reklamfilmen ska hjälpa till mot målet att stoppa Kony. De bilder som nu skildras är på glada 

individer i olika miljöer som sätter upp annonser och informationsblad runt om i olika städer. 

Musiken är nu positiv och lättsam vilket även är en skildring av de visuella som presenteras.  

 

Nästkommande scen är Gavin tillbaka och Jason ska förklara för honom vem Joseph Kony är 

och varför de måste ta fast honom. Jason berättar för Gavin att Joseph är en elak man som 

kidnappar barn och ger dem gevär för att sedan tvinga dem till att skjuta andra människor. 

Han fortsätter in på att alla tragiska händelser de får stå ut med är de tvingande till att göra 

och är därför inga dåliga människor. Jason frågar sedan Gavin vad han tycker om Josephs 

beteende, Gavin svarar då ”it`s sad”. Bilden skiftar här och tittarna får se en afrikans pojke 

som sover men blir väckt av en hand på axeln som drar honom bakåt, pojken börjar då skrika. 

Jason berättar här mer detaljrikt och exakt vad Kony gör mot barnen, detaljer han inte ville 

dela med sin son. Kony kidnappar barn som är i hans sons Gavin ålder och har gjort så i 26 år. 

Bilden som visas är en bild på Kony som föreställer en afrikansk man cirka 45 år med stora 

vita ögon med rödsprängda inslag sittandes i en bil. Han kidnappar barn och använder dem i 

sin rebellgrupp, L.R.A. Bilden som skildras här är på två barnsoldater med huvudet neråt och 

ett gevär på vardera axel. De flickor som kidnappas använder Kony som sexslavar och 

pojkarna blir soldater, han får barnen till att vanställa andra människors ansikten. Här skildras 

bilden av vanställda människor som blivit utsatta för tortyr av L.R.A, musiken är dämpad och 

tung. Jason fortsätter med att berätta att Kony till och med tvingar barnen till att döda sina 

egna föräldrar. Han presenterar att det inte bara är ett fåtal barn som utsätts, under årens lopp 

förväntas 30 000 barn ha fallit offer för Joseph Konys rebellgrupp. För att belysa hur många 

individer det rör sig om visas en bild på barn som är så många till antalet att det är omöjligt att 

räkna, ett av de barnen är Jacob.  Fakta påvisas om att Konys anledningar till hans agerande är 

enbart styrt av hans begär av makt, det finns alltså ingen högre instans som leder vägen för 

hans beteende.  

 

Kampanjen fortlöper med bilder på en högt uppsatt polis som under 2002 fått ansvaret att lista 

världen värsta kriminella människor där Kony placerar sig som nummer ett. Polismannen tar 

upp de fakta som Jason tidigare presenterat och indikerar på att det måste göras en plan för att 

arrestera Kony. Han menar på att det enda sättet för att stopp Kony är att visa honom att 

mänskligheten kommer att arrestera honom. Reklamfilmen fortsätter med klippet på Gavin 
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där Jason frågar sin son om vad de skulle göra åt alla hemskheter som Kony utsatte 

mänskligheten för, Gavin svarar då ”we should stop Kony”. Därefter presenteras ansikten på 

de individer som är med i kampen för att stoppa Kony. Jason säger sedan att problemet är att 

nittionio procent av världens befolkning inte vet vem Joseph Kony är, om de hade gjort det 

hade han blivit arresterad för länge sedan.  

 

Jason och hans grupp besökte politiker i Washington för att de skulle agera och sända hjälp 

till Uganda för att rädda barnen från slaveri. De svar han fick från politikerna var att de inte 

kunde hjälpa till på grund av att de inte hade något finansiellt intresse i Uganda. När Jason 

förstod att de inte skulle få hjälp från regeringen började han och hans grupp att berätta för 

alla de kände om historien om Jacob. De individer som fick ta del av Jacobs historia blev 

rörda och ville hjälpa till, då startades en grupp på Facebook, Invisible children. Människorna 

som blev en del av Invisible children gjorde sin röst hörd och fortsatte att sprida historien om 

Jacob. Antalet individer som anslöts sig till gruppen ökade och gjorde sina röster hörda. 

Sedan visas olika videoklipp på individer som stöttar kampen mot L.R.A. Individer med 

megafoner och plakat som talar inför folkmassor i ett rop på hjälp. Det anordnades även så att 

andra medborgare från Uganda kom till USA för att berätta deras historier, allt i kampen mot 

rebellerna. Gruppen arbetade utifrån mottot ”vart du än lever och föds ska inte få avgöra om 

du lever”. När regeringen sa nej fick individerna från Invisible children agera på egen hand, 

de började bygga upp hus och skolor som Kony förstört, de använde sin fritid och kreativitet 

för att sprida de budskap och motto de stod för. Med hjälp av talang, pengar och engagemang 

har de även kunnat skapa jobb samt en radiomast för att människorna i Uganda ska kunna 

undkomma Kony. De pengar som användes kom från unga individer som avvarat pengar och 

den tid i den mån de har kunnat. De bilder som visas här är på unga människor som sjunger, 

skapar produkter till försäljning, berättar historier samt använder sin kreativa förmåga för 

människorna i Uganda. De pengarna som skänktes eller på annat sätt tillkom projektet tillföll 

en fond som döptes till TRI. 

 

Den enorma spridningen från Invisible children och TRI gjorde så att individer hörde, de 

visade regeringen och andra myndigheter att de inte acceptera att de inte deltog i kampen mot 

Kony. Vidare visas bilder på engagerade individer som talar till folkmassor och står upp för 

vad de anser rätt. Musiken som spelas är upprymd och inrymmer hopp om framtiden. De 

budskap som Jason och hans grupp startade i kampen mot L.R.A är här känt över hela 

världen. Med fler än hundratusen individer i ryggen återvände Jason till Washington för att 

prata med politierna, vilket gav resultat och hjälp skulle komma. Vad Jason och hans grupp nu 

hade skapat var att göra de osynliga barnen i Uganda synliga. Bilder skildras på barn som 

skrattar och dansar, individer som ler bilderna inrymmer en känsla av hopp. Vad som sedan 

följer är bilder på amerikanska soldater i Uganda som ska assistera vid arresteringen av 

Joseph Kony. Den här händelsen var den första i amerikans historia där regeringen agerade på 

grund av att folket krävde det, inte i självförsvar utan för att det var det rätta att göra.  

 

Joseph Kony hörde nyheten om att USA hade kommit för att hjälpa till och arrestera honom, 

vilket ledde till att han gick under jord, ingen visste nu vart han befann sig. Det ledde till en 

försvåring av uppdraget, polismannen kommer tillbaka och meddelar att Kony måste hittas 

under 2012 annars kommer troligt regeringen att dra tillbaka sina trupper. Här kopplar Jason 

tillbaka till andra världskriget då Hitler regerade och agerade på likande vis som Joseph Kony. 

Jason menar att mänskligheten inte kan låta det händelsen fortlöpa och låtsats som de inte ser, 

alla måste agera. Han presenterar sedan att det är under 2012 arresteringen måste ske och sen 

fortlöper en plan på hur tittarna kan hjälpa till. Jason säger att vad tittarna kan göra är att visa 

att de bryr sig om att Kony måste arresteras. Om folkets stöd försvinner kommer den 
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amerikanska regeringen att dra tillbaka sina trupper och Kony gå fri.  För att individer ska 

kunna bry sig måste de vara medvetna om att han finns, vilket de gör om hans namn finns 

överallt. Jason presenterar sedan hur Kony ska göras synlig för världen, en röd som affisch 

visas, där det står med svarta stora bokstäver, KONY 2012. Han fortsätter sedan med att 

affischerna kommer användas i syftet att göra honom känd och föra hans brott i ljuset. Jason 

och hans grupp kommer kontakta tjugo kulturarbetare samt tolv politiker som ska hjälpa till 

att göra Konys namn synligt. Tre av de innehavande grupperna inom kulturarbetarna 

innefattar kändisar, atleter och miljardärer då deras kanaler syns av otroligt många individer 

världen över. Här presenteras bilder och videor på kulturarbetare som engagerat sig, bland 

annat Rihanna, Oprah och Taylor Swift. Jason presenterar sedan några av de politiker som är 

med i kampen mot Kony, här spelar det ingen roll om de är republikaner eller demokrater, han 

menar att det här är en fråga där alla kan enas. Målet med kampanjen är att ljuset ska skina på 

Joseph Kony under 2012 så regeringen inte drar tillbaka sina trupper. Jason menar att genom 

det moderna samhället och sociala medier kan de lyckas sprida budskapet om väsentligheten 

om att Kony arresteras. Frågan som individerna ska ställa sig när de ser affischerna eller på 

annat sätt tar del av kampanjen är att undra vem Kony är och när de tar reda på det stödja 

kampen för hans arrestering. Invisible children har även tryckt upp armband där Konys namn 

finns med samt en unik kod som ska användas i syftet att föra Kony till ljuset. Musiken som 

fortlöper under berättandet om vad varje individ kan bidra med är motiverande och stark. Det 

som visualiseras är ett action kit, där det finns allt människor behöver i kampen mot Konys 

arrestering. Nästkommande scen presenterar individer som sätter upp affischer, banderoller 

och på annat sätt sprider budskapet.  

 

Avslutningsvis så visas en hierarkis triangel med de som har mest finansiella tillgångar som 

toppen av triangeln och i botten finner vi de som arbetar med Kony. Vad Jason här vill 

förmedla när han vänder på triangeln är att alla kan göra skillnad och påverka hur samhället 

ser ut, det handlar bara om att vara kreativ. Han menar att med hjälp av sociala medier 

påverkar våra handlingar den generation individer befinner sig i idag men också kommande 

generationer. Genom arrestering av Joesph Kony kan mänskligheten visa att alla individer på 

planeten är betydelsefulla.    
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9.6 Metro: Dumb ways to die 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw      (3:02 min) 

 

Inledningsvis i reklamen så presenteras en blå tecknad himmel med en stor gul sol, kort 

därefter kommer en tecknad figur springandes med brinnande hår. Figuren har ovalformad 

kropp med enbart streck ritade som armar och ben. Musiken som hörs är en låt som för hela 

reklamen framåt, låten är gladsint och lättsamt. Låten förklarar vad som händer under 

reklamen, följaktligen uppkommer en ny figur som petar med en pinne på en grizzlybjörn. 

Björnen böjer sig då ner och äter upp figurens torso. Figuren börjar då blöda vilket 

visualiseras genom en stråle som kommer från mitten av kroppen och har sin riktning uppåt. 

Nästa figur som presenteras äter medicin som hen inte borde ta och får då bölder på kroppen. 

Figuren som presenteras efter det hoppar i vatten där det bor pirayor vilket resulterar i att hen 

blir får underdelen av kroppen uppäten. Nästkommande scen så finns alla fyra figurerna med i 

bild och dansar till låten. Låten har nu kommit till sin refräng som lyder ”Dumb ways to die, 

so many dumb ways to die, dumb ways to die, so many dumb ways to die”. 

 

Nästkommande vers inleds med en figur som stoppar en gaffel i en brödrost och blir till kol. 

Figuren efter det har dragit el hemma på egen hand vilket resulterar i att han brinner inne när 

han tänder lampan. Låten fortlöper och beskriver vad de tecknade figurerna gör. Nästa figur 

flyger ett flyplan själv och hamnar upp och ner så nära marken att hens huvud slås av. Den 

sista figuren i vers två äter en gammal paj och blir magsjuk och kräks. Därefter kommer 

refrängen ”Dumb ways to die” där samtliga figurer från vers ett och två dansar till melodin.  

 

Vers tre inleds med en figur som träffar en psyksjuk mördare och nästa figur faller offer för 

droglangare. Den tredje tar av sig sin hjälm i rymden vilket resulterar i att huvudet exploderar. 

Den sista figuren i vers tre gömmer sig i tvättmaskinen och tvättmaskinen startar. Därefter 

följer refrängen ”Dumb ways to die” där alla tidigare figurer är inkluderade. Vers fyra inleds 

med att en figur har en orm som husdjur och blir biten, figur två säljer sina njurar på internet 

och avlider då av skadorna. Den tredje äter lim och den sista figuren i vers fyra trycker på en 

röd knapp så att det sker en exposition. Därefter följer refrängen med samtliga figurer från 

tidigare verser.  

 

Den sista versen inleds med en figur som har klätt ut sig till en älg och befinner sig i skogen 

där han följaktligen blir skjuten. Därefter kommer en figur som leker med en bikupa och blir 

stucken av hundratals bin. Den tredje figuren faller ner i ett tågspår då tåget anländer. Den 

fjärde figuren i vers fem sitter i sin bil och väntar på att tågbommen ska gå upp, han svänger 

ut och ska köra förbi bommen och över rälsen när tåget kommer och kör över honom. Den 

sista figuren i vers fem står vid perrongen med sin ballong när han plötsligt tappar greppet om 

snöret som fäster i ballongen. Det blåser så ballongen flyger iväg över spåret och figuren 

bestämmer sig för att kliva ner på rälsen och över till andra sidan för att få tag på sin ballong, 

då kommer tåget och han blir påkörd. Vers fem avslutas på samma sätt som tidigare verser 

med refrängen ”Dumb ways to die”. När refrängen är avslutad kommer en slogan upp som 

lyder ”Be safe around trains” även loggan till Metro visas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw
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9.7 Dove: Real Beauty Sketches 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk     (3:01 min) 

 

Inledningsvis så presenteras en man som jobbar för polisen som porträttritare, han sitter i en 

miljö som kan liknas vid en tom lagerlokal. Musiken som spelar är lugn och harmonisk och 

hans ansiktsuttryck indikerar samma känslor. Därefter introduceras en kvinna som visualiserar 

det hon ser, en man med ett stativ och en tom vit tavla. Kort därefter presenteras en annan 

kvinna som ombeds att sitta i en vit fåtölj, det som skiljer henne åt från mannen med tavlan är 

en vit lätt gardin. Mannen ser inte kvinnan när hon kommer in utan han har fokus på sin tavla. 

Lokalen har stora fönster som släpper in mycket ljus och i kontrast till den tunga lagerlokalen 

och musiken känns utrymmet lätt. Reklamfilmen växlar mellan att visa de olika kvinnorna. 

Varken mannen som ska rita eller kvinnorna är i kontakt med varandra utöver dialogen som 

förs enskilt mellan mannen och kvinnan som han vid tillfället ritar. När kvinnorna sitter 

bakom gardinen ställer mannen frågor om deras respektive utseende, inledningsvis så frågar 

han om deras hår. Kvinnorna fick då beskriva hur de ansåg att det såg ut, följaktligen skedde 

samma procedur för hela ansiktet för varje enskild kvinna. När mannen ritat färdigt bads 

kvinnorna att lämna lokalen. Musiken är fortlöpande över hela reklamen och en lugn 

stämning bibehålls.  

 

När en kvinna lämnade rummet fick hon sitta ner med en annan kvinna och prata i ett rum 

utanför bild. Sedan kom nästa kvinna in som tidigare samtalat med en kvinna som redan blivit 

avritad, hennes uppgift skilde sig dock från de tidigare. Hennes uppgift var att beskriva den 

kvinna hon precis samtalat med, genom exakt samma procedur. Mannen ser inte kvinnan utan 

lyssnar bara till hur hon beskriver de olika ansiktsdragen. Den här processen sker sen för alla 

inblandade kvinnor. Mannen har ritat av samma kvinna två gånger, en gång då hon själv 

beskrivit hur hon såg ut och en gång när hon blev beskriven av en annan kvinna. Kvinnorna 

fick sedan återkomma till lokalen och se sina två porträtt. Alla kvinnorna blev positivt 

överraskade av hur de hade uppfattats av de andra kvinnorna. Deras självbild påvisades vara 

aningen felaktigt åt ett negativt håll vilket ledde till att de blev känslomässigt påverkade. En 

kvinna såg gladare och mer livfull ut på bild nummer två, en annan kvinna såg smalare och 

lyckligare ut än vad hon beskrivit sig själv vara. Mannen ställer sedan en fråga till kvinnorna 

”do you think you look more beutiful than you say?” kvinnan svarar att hon anser det. När 

kvinnorna får se sina bilder håller solen på att gå ner och lyser in med varma strålar över 

rummet. Musiken är konsekvent och stämningen är rörande. En av kvinnorna säger att 

kvinnor i allmänhet fokuserar för mycket på det som de inte gillar hos sig själva istället för att 

fokusera på det som är bra. Vilket är en mening som förstärker hela intrycket och stämningen 

i kampanjen. Reklamen avslutas med en man och en kvinna som kramas följt av en slogan 

”you are more beutiful than you think”. Efter det så hänvisar de till vart tittarna kan få se hela 

klippet på doves hemsida. Slutligen presenteras Doves logga med en vit bakgrund som 

återkopplar till tidigare stämning i lokalen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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9.8 Volvo: Volvo Trucks – The Epic Split feat. Van Damme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10     (1:17 min) 

 

Reklamfilmen inleds med att visa Jean-Claude Van Damme, som är en känd 

actionskådespelare och kampsportsutövare, med armarna i kors och slutna ögon. Det som 

visas i bild är från armarna och upp, han har en ljusblå jeansskjorta på sig och bakgrunden är 

harmonisk med solen som just ska gå ner. Det är även två stora guldfärgade objekt i 

bakgrunden som inte är självklart vad det är. Det spelas lugn musik och Van Damme pratar 

med lugn och mjuk röst. Rösten är förinspelad i reklamfilmen rör han inte på läpparna även 

om det är han som pratar. Han berättar att han haft sina med och motgångar med diverse 

”gupp” på vägen och att det är det som gjort honom till den han är idag. Samtidigt som han 

pratar öppnar han ögonen och mottagarna förstår att han är i rörelse för han är inte helt still i 

bild. Han fortsätter med att beskriva att han nu står framför oss med en kropp som är formad 

till perfektion och samtidigt som han säger det vidgas bilden och tittarna förstår att det är två 

lastbilar han står på. När han berättar att hans ben är skapta för att trotsa naturens lagar har 

kameran zoomats ut så pass att tittarna kan se att han står med en fot på vardera 

sidobackspegel av två lastbilar som är i rörelse. Mottagarna kan skymta vägbanan mellan hans 

ben och hela tiden har han armarna i kors och ett oförändrat lugn i ansiktet. Han berättar 

vidare att hans sinne är inställt på att behärska den mest spektakulära splitt någonsin och nu är 

det uppenbart att lastbilarna backar i hög hastighet. Lastbilarna backar med andra ord 

parallellt och Van Damme balanserar mellan dem med en fot på var lastbil. Känslan är 

fortfarande väldigt lugn med vackra ljusa färger och vacker musik, Enya med Only time. 

Kameran zoomar ut mer och samtidigt breddar lastbilarna sakta avståndet mellan dem vilket 

gör att Van Damme går ner i en splitt mellan bilarna, fortfarande i hög hastighet och med 

solen skymtandes bakom en av lastbilarna. När han är nere i full splitt, fortfarande mad 

armarna i kors, håller han positionen och lastbilarna fortsätter att backa bakåt med harmonisk 

musik som ökat i styrka i takt med att bilarna åkt längre ifrån varandra. Kameran flyttas något 

i vinkel för att från sidan visa vilken hastighet bilarna kör i och hela tiden håller Van Damme 

sin position. En text framträder ovanför bilarna: ”This test was set up to demonstrate the 

stability and precision of Volvo Dynamic Steering”. Musiken fortsätter medans bilden blir 

mörk och på en svart bakgrund kommer texten: ”It was carried out by professionals in a 

closed-off area”.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
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9.9 Evian: baby&me / the new evian film  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxB5ut-KTs      (1:17 min) 

 

Reklamfilmen utspelas i stadsmiljö och inleds med en skymt av blå himmel och solsken. 

Kameran sänker sig ner genom staden tillsammans med ljudet från rusningstrafik och träffar 

en man som går längs trottoaren. Mannen är mörkhårig, brunögd, lite skäggig och iklädd en 

ljusblå skjorta, mörkblå tröja och ljusa byxor. När han promenerar upp jämsides med en grön 

buss hinner han, innan dörren öppnas, skymta sin spegelbild i dörren på bussen som till hans 

förvåning föreställer en bebis med mörkt hår och liknande kläder som de han själv bär. 

Bebisen är en liten kille och uppskattningsvis strax över ett år. Mannen rusar fram till en bil 

som står parkerad i närheten och speglar sig i sidobackspegeln. Även där ser han bebisens 

ansikte med frisyr och hårfärg liknande hans egen. Bebisen har en förvånad blick, precis som 

mannen. När mannen vänder sig om finns där ett stort skyltfönster som mer liknar en spegel 

och där ser han hela sin spegelbild i form av bebisen som promenerar, precis som mannen. I 

samma ögonblick börjar musik spelas och mannen börjar dansa med sin spegelbild. Bebisen, 

som är en liten kopia av mannen, gör precis samma rörelser som mannen och när han tittar åt 

sidan kommer en kvinna gående och även hennes spegelbild dyker upp i skyltfönstret i form 

av en bebis. Då är det istället en liten flicka, även hon strax över ett år, med liknande utseende 

som kvinnan, nämligen mörkt hår och vit blus. Kvinnan tar sig i håret av förvåning och det 

gör även bebisen i hennes spegelbild. Även kvinnan börjar dansa till musiken och bebisen 

följer och anammar hennes steg. Då rusar två yngre män fram till skyltfönstret för att mötas 

av deras spegelbilder, två bebisar som till utseendet liknar männen. De yngre männen börjar 

även de dansa och ytterligare två män dyker upp som även de tittar i skyltfönstret och får se 

en bebis liknande dem själva till spegelbild. Männen gör några subtila danssteg, pekar och 

skrattar åt de små bebisarna i spegelbilden. Ännu en kvinna ställer sig framför skyltfönstret. 

Hon har en vit pikétröja och blå kjol på sig och hon spänner sina muskler vilket självklart 

även hennes spegelbild gör, en bebis iklädd liknande kläder. Samtliga av männen och 

kvinnorna står sedan framför skyltfönstret på rad och dansar på olika sätt och kameran växlar 

mellan dem och bebisarna som dansar i spegelbilden av skyltfönstret. Musiken som spelas är 

medryckande och lätt att dansa till och miljön är ljus och trevlig. Efter en liten stund kommer 

en äldre dam med en hund i koppel fram till skyltfönstret och i reflektionen ser hon då sin 

spegelbild i form av en bebis, med liknande kläder och en leksakshund i koppel. Även damen 

börjar dansa lite smått till musiken. Efter det växlar reklamfilmen till en vit bakgrund där två 

av Evians vattenflaskor framträder, den ena lite i bakgrunden som en spegelbild av den 

främre. Texten ”Drink pure and natural” framträder mellan flaskorna och musiken fortsätter 

spela under tiden.  När musiken tonas ut säger en mjuk röst ”Evian – Live young” samtidigt 

som bilden skiftar till deras logga ”Evian” med tilläggstexten ”Live young” under. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxB5ut-KTs


 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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