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Abstract
Almost every  commercial in television nowadays aim to sell a product or service. This research 

presents two big actors in the grocery chain and their respective commercials. The two actors that 

are presented in this research are Lidl and Coop. Both Lidl and Coop are among the largest grocery 

chains in Sweden. By examine two commercials from each company we aim to find how their 

commercials are structured. It’s also interesting to search how they work with commercials along 

their business idea. What makes this research relevant  is that it has been relatively few studies on 

this case. The theory used in this study is mainly  the semiotic approach but also the narrative and 

the rhetoric theories are used. The result  and discussion section reveals each companies commercial 

structure and how they  integrate their business idea. The discussion also reveals similarities and 

differences between Lidl and Coop. Finally, the conclusions of this study are discussed.

Keywords: Lidl, Coop, commercials, structure, semiotics, narratives, rhetorics, business idea. 
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1. Inledning
Kommunikation och information, budskap och reklam. Ständigt möts vi av folk och ting som 

försöker säga oss något, som vill att vi ska köpa deras tvål eller sluta äta jätteräkor. Som tur är 

fångar vi människor inte upp alla budskap  i vår omgivning utan vi har lärt oss att filtrera 

kommunikationen (Bergström, 2009 s.96-99). De företagen som nu vill nå ut till sin publik har fått 

en allt svårare uppgift och nya medel krävs. Nu handlar det om i ännu högre grad att sticka ut från 

mängden, göra något eget och fånga människans, det vill säga konsumentens, uppmärksamhet. 

 

TV är ett medium med stor potential för företag som vill nå ut till konsumenter. Under cirka 30 

sekunder kan tv-reklamen kombinera bild, film, ljudeffekter, musik och tal i ett försök att 

kommunicera sitt  budskap till tittarna. Även om våra tv-vanor förändras och nya medier tar allt mer 

plats, är fortfarande tv-reklam en stor del av många företags annonsering och en stor del av många 

människors vardag (Bergström, 2009 s.50-62). 

Inom livsmedelsbranschen slåss de stora aktörerna om mer eller mindre samma målgrupp, 

hushållen i Sverige. Här handlar det om att verkligen profilera sig, sticka ut från mängden och fånga 

konsumenternas uppmärksamhet. Men hur gör företagen för att locka kunder? Hur ser deras tv-

sända reklamfilmer ut, hur återspeglas deras affärsidé och hur skiljer man sig från mängden i det 

producerade materialet? Denna studie ämnar att söka förståelse kring reklamfilmers uppbyggnad 

inom livsmedelsbranschen, och då genom analyser av reklamfilmer från Coop och Lidl. Hur skiljer 

sig dessa stora aktörer åt gällande deras reklamfilmer och hur kan filmerna kopplas till företagens 

affärsidéer?

1.1 Bakgrund

1.1.1 Reklam

Reklam handlar om att få den som tar emot budskapet att utföra något, att  avstå från något eller helt 

enkelt skapa en förändring. Det kan var allt  från att köpa en bil till att sluta slänga pantflaskor bland 

soporna. Det är reklamens budskap som förbinder sändaren med mottagaren och det brukar 

definieras som själva meddelandets innehåll (Bergström, 2009 s. 73).

För att förmedla budskap, information och berättelser kring varumärken använder sig reklamen av 

dramaturgi, konsten att förmedla berättelser som fångar den beskådande publiken. I skapandet av 
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tv-sänd reklam finns det vissa dramaturgiska modeller som man följer. Man talar om anslag, 

stegring, höjdpunkt, vändning och lösning. De två inledande punkterna ligger till grunden för att 

fånga publikens intresse och presentera filmens konflikt och problem. Höjdpunkten ger sken av att 

problemet inte går att lösa men följs sedan upp av vändningen som just presenterar lösningen (ofta 

där produkten eller tjänsten kommer in). Slutligen förtydligas ofta lösningen med en logotyp eller 

en produktbild (Wiklander & Åkberg, 2011 s. 90-93).

1.1.2 TV-reklam i Sverige

TV är ett stort medium som vi svenskar nyttjar flitigt. Under 2010 tittade 71 %  av den svenska 

befolkningen varje dag på TV under minst fem sammanhängande minuter. En genomsnittlig dag 

tillbringade den svenska TV-befolkningen närmare tre timmar av sin tid tittandes på TV (MMS, 

2011). Samma år spenderade svenska företag närmare 5,2 miljarder kronor på TV-reklam vilket 

stod för 8,4 % av den totala reklaminvesteringen (irm, 2012). TV är en gigantisk marknad där 

företagen når till stora delar av den svenska befolkningen - dagligen. 

Enligt undersökningar är TV det mest effektiva reklammediet, och hälften av den vuxna 

befolkningen minns en genomförd reklamkampanj (Forssblad & Magnusson, 2009 s. 254).

Det finns ett stort antal regler gällande svensk TV-reklam, Sveriges Television får exempelvis inte 

sända reklam alls och i kommersiella kanaler ska reklaminslagen enkelt kunna skiljas från 

programmen och får inte rikta sig mot barn (Konsumentverket, 2011). 

1.1.3 Lidl

Lidl öppnade sin första butik i Tyskland på 70-talet och idag finns det 10 000 Lidl-butiker fördelade 

i 25 olika länder runt om i världen. Företaget är privatägt och ingår i en stiftelse.  Sedan 2003 har 

Lidl agerat på den svenska marknaden och har för tillfället  över 150 butiker i hela landet (Lidl, 

2012). Lidl skiljer sig på många sätt mot andra livsmedelsbutiker, i synnerhet till den enkla 

inredningen och att de till största delen fokuserar på varor med större volymer och har hela pallar i 

butiken. Genom att ha färre leverantörer och stora volymer kan de följa sin affärsidé och ha lägre 

priser (Lidl, 2012).

Affärsidé:

”Vi säljer varor av högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.” (Lidl, 2012)
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På Lidls hemsida förklaras butiken i sig som butiken för den smarta kunden som vill handla mat 

med hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Genom att vara medvetna och effektiva gällande kostnader  

sparar de in på onödiga utgifter vilket passar bra in på deras affärsidé. Butikerna är enkla utan 

överflödiga inredningsdetaljer. De sparar dessutom in på onödiga energikostnader genom att 

exempelvis ha lock på alla frysar, och ha energisnål belysning och värmeåtervinning (Lidl, 2012).

I början av 2010 visade Lidl upp ett nytt koncept och en ny karaktär i sina reklamfilmer, Lidl-John. 

Lidl ville nu få konsumenterna att  inte bara förknippa företaget med billiga priser utan även hög 

kvalité. Man valde att  fokusera filmerna på den nya karaktären samt Lidls butiker och bakom 

filmerna stod regissören Måns Herngren (Marjamäki, 2010). 

1.1.4 Coop

Coop är, som namnet skvallrar om, ett kooperativt företag som ägs av sina medlemmar. Coop  ingår 

i dagligvarugruppen vilket är ett affärsområden inom koncernen KF, det Kooperativa Förbundet. 

Inom dagligvarugruppen ligger bland annat Coop Butiker och Stormarknader AB där Coop Forum, 

Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära ingår. Coop  är alltså en del av KF och delar även deras 

värdegrund, verksamhetsidé och vision (KF, 2011).

Värdegrund:

”Medlemsägande, nytänkande, omtanke för människor och miljö, inflytande, ärlighet.” 
(KF, 2011 s. 8).

Affärsidé/verksamhetsidé: 

”Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin 

konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”
(KF, 2011 s. 8).

Vision:

”Att vara det ledande och mest innovativa detaljhandelsföretaget och branschens främsta 

språkrör och inspirationskälla för hållbar konsumtion”.
(KF, 2011 s. 8).

I december 2010 gick Coop ut med en ny kommersiella strategi som i korta drag bestod av tre olika 

steg och där medlemmarna stod i centrum. Först och främst skulle det finnas ekonomiska fördelar 

med att vara medlem i Coop, det skulle vara billigare för medlemmarna att  handla hos Coop. Vidare 

gav man löften om att bidra med ekologisk nytta samt skänka matglädje och inspiration till 
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kunderna. Även i dessa två punkter skulle medlemmarna stå i centrum. Viktigast i Coops förnyade 

kommersiella strategi var dock återinförandet  av medlemsåterbäringen. I korthet handlar 

programmet om att medlemmarna, som tillsammans äger Coop, får mellan 1 och 5 procent i 

återbäring beroende på hur mycket de handlar. Ju mer man som medlem i Coop handlar, desto 

större återbäring får man ta del av (KF, 2011). Sedan 2008 har Coop  anlitat reklambyrån Forsman & 

Bodenfors för att producera matvarukedjans reklamfilmer (Forsman & Bodenfors, 2012).

Coops kommersiella strategi (www.coop.se, KF Kort fakta).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är att undersöka hur Coop och Lidls reklamfilmer är uppbyggda, vilka 

likheter och skillnader man kan finna mellan filmerna samt hur företagens affärsidéer återspeglas i 

deras tv-sända reklamfilmer. Vi har valt att analysera två reklamfilmer från Coop och två från Lidl, 

som alla sändes i svensk kommersiell television under perioden 2010-2011. Både Coop  och Lidl är 

stora aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden som arbetar med tv-sända reklamfilmer. 

Företagen skiljer sig dock åt i deras uttalade affärsidéer och visioner vilket gör det intressant  för att 

oss att analysera reklamfilmerna utifrån företagens affärsidéer och profilering.

För att precisera vårt  syfte ytterligare samt ge underlag till analys- och diskussionsdelen har vi 

formulerat två frågeställningar:

• Vilka skillnader och gemensamma drag i filmernas uppbyggnad kan man finna mellan Coop och 

Lidl?

• Hur återspeglas företagens affärsidé i reklamfilmerna?

1.3 Disposition

Studiens inledning ämnar att ordagrant inleda uppsatsen och ge läsaren bakgrundsfakta kring tv-

reklam i sig samt våra valda företag. Här presenteras även både Coop och Lidls affärsidéer. Under 

kategorin tidigare forskning tar vi upp redan utförda studier kring ämnet, exempelvis ”repetition-

break plot structure”. Den tidigare forskningen följs upp av en teoridel bestående av semiotik, 

narrationsteori, retorik och en marknadsföringsdel. Vi förklarar och motiverar sedan vårt urval samt 

avgränsningar och beskriver vår valda metod. I analys- och resultatdelen beskrivs de fyra valda 

filmerna, uppdelade i varsin analysdel, där vi även analyserar och även diskuterar kring filmerna. 

Dessa tankar får än mer utrymme i delen diskussion där vi även jämför filmerna mot varandra, 

utifrån företagens affärsidéer och vad man hade kunnat gjort annorlunda. Här binder vi även in och 

svarar på våra frågeställningar och det hela sammanställs mer ordentligt under rubriken slutsats. 

Under slutsatsen återger vi våra frågeställningar ordagrant och besvarar dem utifrån vår analys och 

diskussion.
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2. Tidigare forskning
De tidigare studier vi har tagit del av har dels fokuserat på hur konsumenter tolkar och tar emot 

reklam i olika former. Den tidigare forskningen har även intresserat sig för publikens värderingar, 

även hur man jobbar med varumärken och hur det återspeglas i företagens reklam. Studierna har 

inriktat sig på såväl skriven text  som rörlig bild. Vi har även funnit tidigare forskning kring 

reklamfilmer i sig och vilka element de bör innehålla för att  bli en lyckad reklamfilm. Nedan 

presenteras den forskning som är relevant för vår studie och som kan bidra till vår forskning.

2.1 Developing Recipient-Based Strategies for Promotional Product Selection

Flera kvalitativa studier behandlade mottagarnas syn på produkten som det gjordes reklam för och 

belyste vikten av mottagarens egna värderingar. Hur personerna såg på själva typen av produkten, 

om den var bara nödvändig eller lyxig, påverkade hur de tog till sig av reklamens budskap och om 

de köpte produkten eller inte. Den studie som främst tog upp detta kring nödvändiga och lyxiga 

produkter var ”Developing Recipient-Based Strategies for Promotional Product Selection” av 

Robert Pennington. Studien talade om att ett framgångsrikt val av reklamprodukter baserades på 

produktens värde hos mottagaren. Produkterna kunde ses som nödvändigheter, bekvämligheter eller 

bara något lyxigt, lyxprodukter. Oftast har de lyxiga produkterna ett högre värde för konsumenten 

än de nödvändiga, detta eftersom de nödvändiga kändes allt för vardagliga. Dock betyder inte detta 

att vanligt förekommande produkter inte kan användes vid reklam och PR-situationer. De användes 

inte bara för att förknippa företagets namn med den vanligt förekommande produkten utan även för 

att visa på företagets höga standard och kvalité. Om den enkla och vardagliga produkten höll hög 

kvalité gav det gott för synen på hela företaget. Konsumenten kommunicerar även sig själv utifrån 

produkter. Värdet av denna produkt bestämdes utifrån vad det betydde för konsumenten, hur han 

eller hon såg på produkten. Artikeln beskriv sedan vidare hur produktens uttryckta värde har legat 

till grund för vissa framgångsrika reklamkampanjer men även möjliga fallgropar inom reklamen 

(Pennington, 2002 s. 53-65). 

2.2 The repetition-Break plot structure makes effective television commercials

Genom att berätta en bra historia finns det stora förutsättningar för att skapa en bra reklam. 

Forskningen visar att genom att  använda sig av den så kallade ”repetition-break plot structure” kan 

man lättare skapa en bra historia. Strukturen i sig börjar med en rad liknande händelser som skapar 

ett  mönster som sedan bryts av ett överraskande slut. Man använder sig av ”repetition-break plot 

structure” för att engagera tittarna. Man presenterade en hypotes att denna typ av struktur skulle 
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vara mer engagerande och även den effektivaste typen av reklam (Heath, Loewenstein & 

Raghunathan, 2011 s. 105-119)

För att kunna stödja sina påståenden att ”repetition-break plot structure” (kommer även att 

förkortas rbps) engagerade konsumenterna mer undersökte man flera olika reklamfilmer, och fann 

att denna typ  endast var en liten del av resterande TV-reklam men det var denna typ av reklam som 

vann priser på olika galor. Man gjorde fyra olika studier för att komma fram till användningen kring 

”rbps” och vilka olika fördelar den strukturen hade gentemot andra strukturer. Forskarna fann att 

”rbps” hade mer effekt på konsumenterna och konsumenterna engagerade sig mer. Man kom fram 

till att ”rbps” ökade förtroendet för företagen och förbättrar varumärkets attityder. ”Repetition-

break plot structure” är särskilt användbart i situationer där en annonsör behöver engagera 

konsumenten att förstå syftet med en viss produkt eller när man vill väcka de känslomässiga 

aspekterna. Denna typ av struktur inom reklamfilmer är intressant för vår forskning då vi på ett 

enkelt sätt se om reklamfilmerna inom vår studie använder sig av detta grepp för att få 

konsumenterna att engagera sig mer (Heath, Loewenstein & Raghunathan, 2011 s. 105-119).

2.3 Reklam och retorik: 10 fallstudier

För att göra en lyckad och bra reklam bör man fastställa kraven för hur en reklam med hög kvalitet 

bör vara utformad. Först och främst måste reklamen i sig vara i centrum. Ett annat krav är att 

reklamen ska vara entydig, det ska bara finnas ett budskap. Tredje kravet innebär att reklamen ska 

vara baserad på en bra idé, som måste ha relevans till det som ska säljas. Det måste sägas något 

väsentligt om produkten. Då vi blir påverkade av flertalet budskap  i dagens samhälle krävs det 

mycket av en reklam för att den ska lyckas. För att ha kvar tittarnas uppmärksamhet bör man ha en 

överraskande slutpoäng (Holmström & Ögren, 2004 s.81). För att  undersöka om utvalda reklamer 

följde denna modell utförde Holmström och Ögren en kvalitativ retorisk bildanalys i kombination 

med fokusgrupper. Denna analys skedde kring tre annonser från Vichy Nouveau varav en blivit 

belönad med reklampriset guldägget. Männen i fokusgruppen ansåg att  de utvalda annonserna var 

lyckade och följde den tidigare uttalade modellen. Kvinnorna i studien där emot kände sig inte 

berörda av annonserna och uttryckte sitt missnöje över avsaknaden av kvinnor i reklamen 

(Holmström & Ögren, 2004 s. 90f).
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2.4 Den framgångsrika annonsen: 10 principer som gör en annons framgångsrik

Staffan Persson hävdar i sin kvalitativa forskning kring tv-reklam, från 1993, att en bra TV-annons 

är underhållande, spännande och bjuder på överraskningar. Reklamen i sig har värme, 

personkaraktärerna är annorlunda och väl utvalda. Musiken är ofta en slinga som är medryckande 

eller stämningsfull. En bra TV-annons har en bra idé, ett välskrivet manus och är laddad med 

symbolik och rikt bildspråk. Man lyfter fram det egna märket och dess fördelar för att gagna 

företaget bakom produkten. Man bör heller inte hålla på att presentera märkesnamnet, 

förpackningen eller liknande. Om man väntar att  presentera sig först i slutet tvingar man tittarna att 

hålla annonsens tidigare information i huvudet. Det  är viktigt att  man visar och repeterar märket 

både visuellt och verbalt, gärna genom att visa förpackningen så att  kunderna känner igen den i 

butiken (Persson, 1993 s 237f).

2.5 Understanding value information

Denna kvalitativa studie fokuserar kring ICAs TV-reklamkampanjer, kundtidningen Buffé och 

införandet av direktreklam i projektet  mina varor. ICA är en av de största annonsören inom 

livsmedelsbranschen och har även det största kundmagasinet i Sverige. ICA är även ett av de 

starkaste varumärken i Sverige (Ots, 2010 s. 1-3). Denna forskning handlar till stor del om 

värderingar kring ICA, tidningen Buffé och TV-reklam och då vi endast intresserar oss av hur 

reklamkampanjerna är framställda kommer vi lägga största fokus på just reklamfilmerna.

För att  försöka öka sin status hos konsumenterna började ICA under 2001 sända en ny typ av 

reklamfilm. Reklamfilmen som hade skapats var ICA affären och sänds fortfarande idag. Den 

innehåller ett antal karaktärer som arbetar på ICA styrda av sin chef Stig. Just i dessa reklamfilmer 

använder man sig av kändisar då och då för att belysa ett visst kampanjtema. Det som man tidigt 

upptäckte med denna typ av reklamfilmer som använder sig av såpoperaformat är att det har blivit 

kopierat till andra sorters reklamfilmer och på så sätt skapas en gemenskap och man lär känna 

personer i reklamen. En annan del som har lett till att fler företag har gått efter samma linje är det 

höga produktionsvärdet, bra skådespelare, och nya kortfilmer nästan varje vecka. Denna typ av 

reklamfilm har för ICA ökat faktorn av igenkännande och försäljningen med X antal procent (Ots, 

2010 s. 98-102).
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3. Teoretiska utgångspunkter
3.1 Semiotik

Vår värld är omgiven av tecken och dagligen möts vi av kommunikation, såväl i reklam som i 

information. Denna kommunikation handlar inom semiotiken om meningsskapande och vad vi vill 

framhäva genom användandet av specifika tecken. Hela vår omgivning ses som text, något som kan 

läsas och tolkas (Ekström & Moberg, 2008 s.17-19).

Denotation och konnotation är två stora och viktiga semiotiska begrepp som står i relation till 

varandra. Denotation är i enkelhet den konkreta och uppenbara betydelsen av en del i en bild och 

står för att innehållet är manifest. Dessa uppenbara innebörder leder till konnotationer där man går 

djupare på det man egentligen ser. Här blandas känslor, idéer, kulturella förutsättningar med mera in 

och konnotationen står för vad bilderna egentligen försöker att kommunicera. Viktigt inom 

konnotation är att de känslor och idéer man har inför bilden ska utgå ifrån kulturens gemensamma 

föreställningar och inte vara helt subjektiva utifrån enbart egna erfarenheter. Även här behövs det 

påpekas att alla bilder är polysema och tolkas olika beroende på vem som utför tolkningen och 

kodningen (Ekström & Moberg, 2008 s. 24). 

Professorn och en av semiotikens grundare Roland Barthes gav en viktig insyn på begreppet 

konnotation. Barthes applicerade begreppet inte bara på ren text utan även på fotografiska bilder. 

Även bilderna var uppbyggda av två lager, den denotativa gällande vad eller vem som 

representerades i bilden samt den konnotativa om vilka idéer och värderingar som uttrycks genom 

det representerade objektet (van Leeuwen, 2005 s. 37). 

Den amerikanska filosofen och semiotikern Charles Sanders Peirce hävdade att all vår kunskap 

består av tolkningar av tecken och att ingenting har givna betydelser. Peirce yttrade teorin kring 

teckentriaden som bestod av ikoner, index och symboler. En ikon liknas det som den avbildar, 

exempelvis en bild på en hund (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006 s. 22). Ikoner står för likhet, 

ett  tecken som avbildar ett objekt. De låter oss se något, objektet (Bergström, 2009 s. 286-287). 

Även index har en naturlig relation till det  den avbildar. Index visar på ett fysiskt orsakssamband,  

exempelvis fotspår i snön (Ekström & Moberg, 2008 s. 22). Index står för närhet, ett förhållande 

mellan del och helhet, eller indikationer av egenskaper hos ett objekt. Tecknet visar på vad objektet 

kan utföra och dess konsekvenser och uppmanar betraktaren att räkna ut något (Bergström, 2009 s. 

286-287). Symbol däremot kräver en gemensam överenskommelse mellan producenten och 
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mottagaren (Ekström & Moberg, 2008 s. 22). Tolkningen av symboler kräver förkunskaper och dess 

betydelse kan variera beroende på kultur och givna kontext (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006 

s. 22). En orangegul triangel i trafiken betyder att trafikanten ska sakta in och lämna företräde, det 

vet människor med körkort och tecknet får bara en betydelse utifrån en gemensam 

överenskommelse om vad denna trekant, i kontexten, står för. 

Ordet metaforer är ett  vardagligt begrepp  som även ses som en central del av semiotiken. Metaforer 

handlar om att bildligt uttrycka en sida av verkligheten genom en annan, exempelvis talet kring 

datorn gällande filer och mappar där det bildligt förklaras vad som egentligen är ettor och nollor. 

När en text skapas utgår man från en uppsättning tecken att välja mellan, exempelvis olika färger 

eller kanske en dyr sportbil istället för en familjebil. Detta kallas paradigm, att  man väljer tecken 

utifrån ett paradigm. Kombinationen av dessa tecken kallas för syntagm (Ekström & Moberg, 2008 

s. 25-26).

3.2 Narrationsteori

Berättelser är något som sker dagligen, genom noveller, historier och biografier. Det narrativa 

förklaras som det fundamentala för människor för att skapa mening i världen (Bordwell & 

Thompson, 2010 s. 78). När man talar om narrativt perspektiv menar man en berättelse. Det 

narrativa kan ses som en kedja av händelser länkade genom kausalitet och effekt och sker inom tid 

och rum. En berättelse startar med en händelse fortsatt av en kedja där förändring sker och man får 

en effekt och till slut en ny  situation där narrationen får ett slut (Bordwell & Thompson, 2010 s. 79). 

Det här appliceras inte bara inom spelfilmer, även fast  det är det vanligaste, kan det även appliceras 

inom andra genrer såsom reklamfilmer. 

Inom filmanalyser stöter man ofta på neoformalistiskt perspektiv, vilket innebär att  man intresserar 

sig för filmens form. Man har som mål att  engagera åskådaren dels känslomässigt och kognitivt, 

dels förändra åskådarens sätt att känna och resonera (Jernudd, 2000 s.248). Detta tänk kan 

appliceras på vår studie eftersom vi undersöker reklamfilmer, och reklamfilmer i sig bör engagera 

åskådaren för att kunna skapa en förändring hos kunden - att  han eller hon köper eller avstår från en 

tjänst eller produkt.

Inom filminspelningar talas det ofta om objektiv och subjektiv kamera, att åskådarna betraktar 

scenen antingen som objektiv betraktare eller en mer subjektiv sådan. Den objektiva kameravinkeln 
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ges en passiv roll och registrerar endast det som sker, att  vi som åskådare blir just åskådare på 

avstånd av det som händer. Ett  exempel kan vara en fast, betraktande och utzoomad kameravinkel 

vid en dialog. En mer subjektiv och aktiv kamera används istället ur den agerandes position. Vi som 

åskådare blir medagerande i scenen och kamerans vinkel ger publiken möjlighet att identifiera sig 

med den person som kameran just företräder, exempelvis i ett samtal mellan två personer och då 

publiken beskådar konversationen från den ena karaktärens syn. Den subjektiva kameravinkeln ger 

en större känsla av delaktighet och närvaro (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006 s. 67-68). 

Ljuset och hur det appliceras har en stor påverkan på hur åskådaren tolkar innehållet. Ljussättning 

inom film kan delas upp i fyra funktioner: ljusets styrka, riktning, källa och färg. Ljusets kvalité 

handlar om man använder sig av hård, som skapar tydliga och direkta skuggor, eller mjuk 

ljussättning som skapar en mjuk och lugn känsla. Ljusets riktning handlar om vart och på vad 

ljuskällan riktas. Ljuset riktas antingen rakt  framifrån, från sidan, bakifrån, underifrån eller rakt 

ovanifrån. En ljussättning rakt  framifrån mot objektet gör att vi inte ser någon skugga bakom 

objektet och skapar ofta en platt bild. För att framhäva objektets utseende och form används istället 

ljus från sidan. Beroende på kontexten skapar denna ljussättning olika effekter. Ljus rakt uppifrån 

används för att belysa objektets struktur och tydliga drag (Bordwell & Thompson, 2010 s. 131-138).

Beroende på vilken ljuskälla som används skapas väldigt karaktäristiska och olika scener. I 

spelfilmer arbetar man med externa ljuskällor. Dessa externa ljuskällor och hur de används spelar 

roll för hur scenen ser ut och hur åskådarna tolkar händelserna. Ljuset kan såväl bidra som en varm 

källa, genom exempelvis ett rött sken, som något som ger känslan av kyla genom vitt och direkt 

ljus. Även bristen på ljus skapar känslor hos betraktaren, exempelvis spänning och ensamhet 

(Bordwell & Thompson, 2010 s. 131-138).

Inom visuell kommunikation är ljudets stora uppgift att förstärka, ena och strukturera innehållet för 

publiken. Ljud brukar delas in i fyra olika ljudslag, det talade ordet, speaker, effekter och musik 

(Bergström, 2009 s.278-281).

Man talar även om diegetiskt och icke-diegetiskt ljud när det kommer till filmmediet. Diegetiskt 

ljud är sådant ljud som kommer från en källa i filmen, i det som händer på bilden, exempelvis en 

radio som spelar eller en fågel som kvittrar. Icke-diegetiskt ljud däremot är pålagt och ”hörs inte” av 
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de som agerar i bild utan spelas bara för oss åskådare, exempelvis en melodislinga eller bastoner för 

att skapa stämning i en skräckfilm (Bolin, 2008 s.51).

3.3 Retorik

Inom retorik söker man att finna det övertygande i varje kommunikativ situation. Då vi ämnar 

undersöka reklamfilmer och tanken med reklamfilmer är att förmedla eller sälja en viss produkt 

känns retorik relevant att  använda då tanken är att persuasiva element ingår i all slags 

kommunikation. Det är allmänt känt  att  reklambranschen använder sig av retoriska drag för att 

påverka vårt beteende kring handel (Mral, 2008. s.62f). Retoriken passar till vår forskning just för 

att vi kan analysera filmernas tal utifrån form, stil, innehåll och argumentation. 

Det första man gör i en retorikanalys är att definiera det retoriska i objektet, i vårt fall, det retoriska 

i reklamfilmer. Man tolkar retorikanalysen som en större helhet, det man ämnar undersöka tillhör en 

större kontext (Mral, 2008. s.65f). 

Inom retorik talar man om det  retoriska tilltalet, närmare bestämt vilka medel avsändaren använder. 

Dessa medel är förklara, övertyga eller övertala eller den ursprungliga benämningen, logos, etos 

och patos. I och med logos söker avsändaren att  tala till förnuftet. Detta innebär att man accepterar 

det som låter förnuftigt, och värderar argument efter sina tankar och erfarenheter. En vital del inom 

logos är strävan efter att finna hur mottagaren tänker sig världen (Pettersson, Svensson & Wærn, 

2004 s.57). I etos försöker talaren att visa vem han eller hon är. Talaren försöker övertyga lyssnaren 

att lita på det  som sägs och att det som sägs är värt  att ta till sig (Pettersson, Svensson & Wærn, 

2004 s.58). Patos behandlar det som berör oss känslomässigt och försöker förmedla en känsla 

(Pettersson, Svensson & Wærn, 2004 s. 60).

3.4 Marknadsföring och reklam

Definitionen av marknadsföring bygger på Philip Kotlers syn, närmare bestämt det han kallar ”The 

marketing concept”:

”För att ett företag ska nå framgång måste man först och främst fastställa målgruppens 

behov och tillgodose detta mer effektivt än dess konkurrenter”. (Forssblad & Magnusson, 2009 s. 21).  
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Många framgångsrika företag håller fast vid sin ursprungliga idé och har förnyat den allt eftersom 

omvärlden och marknaden krävt  det. Företagens affärsidé grundar sig ofta på ägarens kompetens 

och intresse. Affärsidén är företagets ryggrad och ligger till grund för företagets möjlighet att tjäna 

pengar (Forssblad & Magnusson, 2009 s. 21). 

För att bli ett lyckat företag och marknadsföra sig på rätt  sätt behöver man ha ett bestämt mål, en 

klar målgrupp och ett  medium där man når ut med sitt budskap till den tänkta målgruppen 

(Bergström, 2009 s. 50f).

4. Material och metod

4.1 Urval, material och avgränsningar

Studien fokuserar på svenska reklamfilmer inom livsmedelsgenren där vi har valt två aktörer på den 

svenska marknaden, företagen Coop  och Lidl.  Att vi valde just dessa två aktörer motiveras med att 

de är två stora företag i branschen, båda företagen verkar inom livsmedelsbranschen samt erbjuder 

liknande produkter men trots allt har stora skillnader i sina affärsidéer och sätt att driva sina 

verksamheter. Under 2010 – 2011 har de båda använt sig av tv-sända reklamfilmer i stor mängd, 

inte bara utbudsfilmer utan även ”stora” reklamfilmer. 

 

När man talar om svenska reklamfilmer inom livsmedelsbranschen tänker många på ICA och 

framförallt  deras uppskattade reklamer med ICA-affären. Anledningen till att  vi har valt att  utesluta 

detta företag från vår forskning är att flera olika studier redan genomförts om just ICA och dess 

reklamfilmer (se 2.5). Då vi vill bidra med något till forskningsfältet kände vi att det var mer 

relevant att  inkludera två företag som inte har granskats lika mycket. Detta bidrog även till att vi 

kunde jämföra våra företag utifrån ICA och forskningen kring dem.

För att vår forskning ska bli så bra som möjligt  och även kvalitativ har vi avgränsat vårt urval till 

två reklamfilmer från respektive företag. Om vi hade valt att  inkludera ytterligare ett företag och 

dess reklamfilmer skulle det finnas en risk att det kvalitativa i vår forskning skulle hamna i 

bakgrunden och det hade blivit en mer kvantitativ forskning. Genom att  avgränsa vårt  urval till 

sammanlagt fyra reklamfilmer har vi möjligheten att göra en mer grundlig studie och inkludera mer 

aspekter och teorier. Detta är viktigt i vår forskning då vi är ute efter det kvalitativa och vi kan 
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studera det underliggande i reklamfilmerna och inte endast det ytliga eller det åskådarna ser och 

hör. 

Urvalet vi har använt för att välja ut  våra reklamfilmer är målinriktat  urval vilket brett innebär att 

man väljer ut dess data som är relevant för forskning och som kan hjälpa till att svara på 

frågeställningen (Bryman, 2012 s. 418). Det teoretiska urvalet är en del av det målinriktade urvalet 

som förklarar processen för att samla in data och där forskaren bestämmer vilken data som ska 

samlas in och var man kan finna denna data (Bryman, 2012 s. 419). Detta höjer validiteten då vi kan 

mäta just det vi vill mäta och det som är relevant för vår studie. Nedan beskriver vi vilka 

reklamfilmer vi har valt till vår forskning. 

För att välja ut reklamfilmer från de valda företagen började vi med att undersöka företagens 

hemsidor för att finna om reklamfilmerna var tillgängliga där. Lidl hade sex stycken reklamfilmer 

tillgängliga på sin hemsida (www.lidl.se, Våra reklamfilmer) men på Coops hemsida gick det inte 

att finna några reklamfilmer. 

Efter att ha varit i kontakt med pressansvarige på Lidl, fick vi reda på under vilka tidsperioder deras 

reklamfilmer hade visats. Då vi hade ett stort urval att  välja bland valde vi ut  de två reklamfilmerna 

som representerade det  Lidl som de vill bli förknippade med nuförtiden, alltså de reklamfilmer där 

man använde sig av karaktären John. Det är även endast de reklamfilmer med John som finns 

tillgängliga på Lidls hemsida. De två reklamfilmerna vi valde att inkludera i vår studie visades 

under 2010 och mellan veckorna 9-47. Reklamfilm nummer ett har titeln ”Lock på frysen spar 

energi” och reklamfilm två har titeln ”Enkel butiksinredning”. Både reklamfilm ett och två är 

ungefär lika långa och ligger kring 30 sekunder. 

Tack vare olika mediekanaler som Google och Resumé fann vi en reklamfilm av Coop från 2010. 

Vårt urval begränsades markant då avsikten var att alla fyra reklamfilmerna skulle visats under 

samma tidsperiod som Lidl. Genom mail- och telefonkontakt fick vi till slut reda på att Coop inte 

delar med sig av sina reklamfilmer externt men vi fann ett antal filmer från perioden 2004 – 2011. 

Då Lidls reklamfilmer visades under 2010 fick vi ett  stort  bortfall, och fann endast en film från 

Coop under 2010. Vi kontaktade även Forsman & Bodenfors, reklambyrån som producerat Coops 

reklamfilmer de senaste åren, och fick där ifrån reda på att Coop endast publicerat utbudsfilmer år 

2010 utöver den film vi redan valt  att analysera från samma år. Detta resulterade i att vi även fick 
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inkludera en reklamfilm från Coop som visades 2011. De reklamfilmer vi fann som mest relevanta 

hade ett tidspann på ett år. Med tanke på att reklamfilmerna är framtagna av samma reklambyrå 

(Forsman & Bodenfors) och är producerade efter införandet av Coops nya kommersiella strategi 

följer reklamfilmerna samma linje och vi ser det inte som ett problem att det skiljer ett år. Den 

första reklamfilmen vi ska analysera från Coop utkom 22 november 2010 (play.resume.se, 

Återbäring) och kallas ”Återbäring”. Reklamfilm två (play.resume.se, Coop) kallas för ”Coop” och 

utkom 23 november 2011.

Kriterierna vi hade för att reklamfilmerna skulle vara relevanta för oss var att de max skulle vara två 

år gamla (tidigast från 2010). Detta för att  vi skulle få en sådan aktuell forskning som möjligt och 

genom detta även utesluta att studien hade gjorts innan. Vi ville även att det skulle vara företagens 

nya typer av reklamfilmer och i så hög grad som möjligt symbolisera vad företagen står för i dag. 

4.2 Metod

Vår studie baseras på en kvalitativ forskning där vi ämnar undersöka fåtalet reklamfilmer på ett 

djupgående plan. Genom att endast analysera fyra olika reklamfilmer kan vi fokusera på en mer 

kvalitativ analys där vi till största del utgår från den semiotiska teorin. Utöver semiotiken kommer 

vi att använda oss av narrativa delar för att undersöka filmen i sig och dess uppbyggnad, samt 

retorik för att närmare undersöka vilka grepp som används inom talet för att övertyga publiken.

Inom kvalitativ forskning läggs tyngden på ord och inte siffror vid insamling och analys av data. 

Som forskningsstrategi är den kvalitativa forskningen tolkande (Bryman, 2008 s. 468). Det som är 

utmärkande för en kvalitativ forskning av denna typ är synen på teori som något som uppstår från 

data. Genom att sluta oss till en induktiv slutledning hoppas vi att vår forskning ska kunna generera 

en teori eller en hypotes som ett resultat av våra slutsatser (Bryman, 2011 s. 341). 

Vi kommer använda oss av alla dessa teorier löpande i analysen, vilket innebär att alla teorierna 

kommer gå in i varandra och höra ihop. För att läsaren lättare ska förstå olika begrepp och 

betydelser kommer vi, utöver att begreppen tagits upp i teoridelen, även löpande i analysdelen 

förklara dem ytterligare och även i samband med exempel. 

I den semiotiska delen kommer vi att analysera filmerna var för sig på en denotativ nivå, där vi 

beskriver och antecknar allt  konkret  vi ser i de olika filmerna, samt på en konnotativ nivå där vi 
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undersöker de bakomliggande betydelserna, känslor och associationer. Detta kommer att 

genomföras i löpande text, med observerande samt associationer, för att förenkla för läsaren. Vi 

kommer först att analysera de två reklamfilmerna från Lidl för att sedan analysera Coops två 

reklamfilmer. Vi börjar med den tidigaste reklamfilmen från respektive företag. Filmernas tal 

kommer vi att analysera utifrån en retorisk grund, vad man säger och hur företaget presenteras.

För att  göra en så kvalitativ och komplett  studie som möjligt  kommer vi även använda oss av 

narrationsteorin och retoriken. Vi kommer studera kameravinklar, position och ljus samt vilka 

former och tekniker man har använt ur ett narrativt  perspektiv för att engagera åskådaren. Vi 

kommer studera talet i sig och undersöka vad som sägs i reklamfilmerna och hur det sägs. Där 

kommer den retoriska delen in, och begrepp som logos, etos och patos kommer ligga till grund. 

Genom att använda oss av alla dessa olika delar kommer vi kunna svara på våra frågeställningar.

4.3 Metodproblem

4.3.1 Kvalitativ forskning

Kvalitativt inriktade studier har ofta låg replikerbarhet jämfört  med studier utförda inom den 

kvantitativa forskningstraditionen. Kvantitativa forskare kritiserar ofta kvalitativa undersökningar 

för att de är för subjektiva. Den låga replikerbarheten kan sägas bero på den framträdande roll som 

forskarens egna tolkningar och uppfattningar spelar för studiens resultat. Även det  faktum att 

forskaren själv står för datasamlingen, där forskaren själv ses som det  viktigaste redskapet, är en 

bidragande faktor (Bryman, 2002 s. 269-270).

Det finns även många möjliga metodproblem inom kategorin kvalitativ forskning. Förutom 

begreppen validitet  och reliabilitet talar man om problemet att generalisera, att den kvalitativa 

forskningen har svårt att  generalisera resultat utöver den situationen där resultaten producerats. 

Kvalitativ forskning handlar inte ofta heller om just generaliserade resultat utan försöker att ge en 

kontextuell förståelse (Bryman, 2002, s. 270-272).

Validitet är inom den kvalitativa forskningen ett svårdefinierat begrepp. I enkla drag handlar det om 

att undersöka om forskaren observerar, identifierar eller mäter det  man säger sig göra. Vidare delas 

begreppen upp som intern eller extern validitet. Intern validitet betyder att det som forskaren 

observerar ska stämma överens med de teoretiska idéerna som densamme utvecklar. Inom kvalitativ 
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forskning beskriver man detta begrepp som tillförlitlighet, credibility. Extern validitet 

(överförbarhet, transferability) rör hur resultatet kan generaliseras till sociala situationer och miljöer 

utanför den man studerat. Detta ses som ett problem inom kvalitativ forskning då den oftast riktar in 

sig på fallstudier och ett begränsat urval (Bryman, 2002 s. 257-258). Vår forskning kommer att 

inrikta sig på specifika fall inom svensk reklam och kan inte heller leda till en generalisering 

gällande all reklamfilm i Sverige. Istället  kommer studien försöka att visa på skillnader, likheter och 

metoder inom de specifikt valda filmerna i den specifika kontexten. Även vårt målstyrda urval 

kommer att påverka vår externa validitet negativt.

Man talar om extern och intern reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Extern reliabilitet 

beskriver hur studien kan upprepas, om den är replikerbar (Bryman, 2002 s. 257). Inom kvalitativ 

forskning, och framförallt genom vår semiotiska metod, blir vår studie svår att replikera och få 

exakt samma resultat. Detta beror till stor del på att texter är polysemiska, mångtydiga, och att 

tolkningen av texterna som vi gör inte kommer att se exakt likadana ut om någon annan skulle 

utfört dem. Dock bör andra studier, som utgår från samma material och teoretisk ingång, kunna få 

liknande resultat som vår studie. 

Intern reliabilitet  handlar om att forskaren inom en forskargrupp bör komma överens om hur man 

ska tolka det man ser och hör (Bryman, 2002 s. 257). Vi kommer att  utföra analyserna gemensamt 

och kan på så sätt lättare tillsammans tolka och försöka förstå materialet. Detta ger oss en högre 

intern reliabilitet än om vi hade delat upp materialet och analyserat var för sig, då det hade blivit 

svårt att komma överens om hur vi skulle tolka det vi såg och hörde i materialet. Eftersom bilder ses 

som polysemiska, mångtydliga, inom semiotiken blir vi som observatörer av bilderna och forskare i 

studien en del av problemet. Trots att  vi utgör analyserna utifrån kulturella normer finns det  egna 

upplevelser och egenskaper som påverkar utfallet av analysen. Vi har inte för avsikt att vara 

subjektiva utan vi försöker vara objektiva under analysen, men det kan utan tvekan bli att viss fokus 

läggs på en viss del samtidigt som vi utlämnar en annan. Även en person med samma kulturella 

bakgrund som oss aldrig skulle få ut exakt samma tolkning av materialet.

4.3.2 Urvalet

För att kunna göra en ingående och djup  analys på reklamfilmerna blev antalet filmer vi valde att 

analysera något som kan ses som ett metodproblem. Vår studie har svårt att generalisera och säga 

något om alla svenska reklamfilmer inom livsmedelsbranschen, även för de filmer från Coop och 
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Lidl vi inte har analyserat. Istället kunde vi gå på djupet i de filmerna vi valde och på så sätt säga 

något om Coop och Lidls strategier inom reklamfilmer, från den valda tidsperioden. Då Coops alla 

reklamfilmer inte är tillgängliga för den breda massan fick vi begränsa vårt urval till de mest 

relevanta. Efter kontakt med reklambyrån som stod bakom filmerna (Forsman & Bodenfors) fick vi 

förklarat för oss att Coop under 2010 endast gav ut  en riktig reklamfilm, och ett antal utbudsfilmer. 

En utbudsfilm visar helt enkelt upp butikens utbud, vilka produkter som den givna veckan hade 

rabatterat pris och andra erbjudanden. Därför var det rimligt att välja en film från 2011 eftersom 

tidsspannet inte var speciellt stort och att samma reklambyrå stod bakom filmen.

5. Resultatredovisning/analys
5.1 Analys 1 - Lock på frysen (Lidl)

Reklamfilmen som Lidl valt att kalla Lock på frysen är 29 sekunder lång och sändes i svensk 

kommersiell tv från v.9 till v.47 under 2010. Det var även första gången som Lidls nya karaktär 

presenterades för publiken.  

5.1.1 Scen 1

Filmen inleds med att  vi möts av en man med mörka ögon, iklädd vinterjacka, mössa och en röd 

halsduk. Kameran ligger nära och använder sig av ett kort skärpedjup  där butikshyllor fyllda med 

varor syns suddigt i bakgrunden och mannen i bild är i fokus. Mannen tittar rakt in i kameran och 

säger ”På Lidl ska man bara betala för det man tar med sig hem...”. Kameran agerar här subjektivt, 

att  vi som åskådare inte bara beskådar händelsen utan även ges känslan av att vara delaktiga, 

mannen talar direkt till oss. Han har ett väldigt lugnt tempo i rösten och hans ton är låg. Hela 

sekvensen känns pedagogisk och enkel, att mannen i bild försöker berätta och lära åskådarna 

någonting. Man gör sitt budskap tydligt redan i Johns första mening, att man som kund hos Lidl inte 

ska behöva betala för onödigheter utan endast de varor man får med sig hem.
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Mannen, som Lidl själva kallar för John, förflyttar sig åt höger (från ett åskådarperspektiv) 

samtidigt som kameran följer med. John går vidare och talar in i kameran och samtidigt fylls 

bakgrunden av människor med kundvagnar och korgar. Vi ser även hyllor fyllda av varor och lysrör 

hängandes ovanför mitten av ”rummet”. De bidrar till ett väldigt  starkt  och kallt ljus, vi får inga 

varma eller hemtrevliga känslor. Ljuset är naturligt på så sätt att  det kommer från lysrören som syns 

i bild, men det kommer även ljus från vänster i bild vilket vi antar är uppriggade lampor för att ge 

filmen ett bättre ljus. I mitten står även stora pallar med lådor av wellpapp  och marken fylls av vit 

snö. Kunderna i Johns omgivning är även de varmt klädda, en dam går förbi i förgrunden med en 

kundvagn, stor mörk jacka, mössa och en vit halsduk. Från hennes mun kommer rök och när John 

talar kommer det även rök från hans mun. Här konnoterar vi denna rök med kyla, tack vare 

omgivningen och att alla är varmt klädda och den mörka och kalla omgivningen. Ett  index på att att 

luften är kylig. Vi ser även en mörk skog i bildens bakgrund och vi förstår snabbt att kunderna och 

John befinner sig utomhus. Hela färgsättningen är mörk och kall, med de mörka skogen och himlen 

som en bidragande faktor. Den vita snön ger kontrast till mörkret och tillsammans inger en kylig 

känsla. De ljud som hörs känns realistiska, exempelvis ljudet från de handlande kunderna och även 

vinande vind. Realistiska i sådan mån att de inte känns inlagda utan att scenen är filmad som en 

verklig situation, att  det som syns och hörs i scenen är det som utspelades framför kameran. Detta 

kallas även för diegetiska ljud, att  vi som åskådare hör samma sak som personerna på filmen hör. 

Dock är vinden och säkerligen även andra ljud pålagda i efterhand för att förstärka, även om man 

får känslan av det motsatta. Den vinande vinden bidrar till känslan av att personerna befinner sig 

utomhus och att det är väldigt kallt. 

John går fram till mitten där pallarna med de bruna lådorna står och kameran stannar upp något. Vi 

ser nu nästintill hela John och konstatera att  han även är klädd i svarta byxor och gråa vantar, ett par 

vantar som vi förstår som Lovikavantar. Vi kan nu ta in mer av omgivningen än tidigare där 

kameran istället höll sig nära John. John har under denna färd från första bilden till pallarna i mitten 

hela tiden talat till åskådarna. Han fortsatte sin mening med ”...därför har vi valt att spara in på allt 

onödigt som till exempel dyr elförbrukning. Allra billigast vore ju om man förvarade alla 

frysvarorna där det redan är kallt”. Här bygger John upp  sitt etos när han benämner Lidl som vi 

och att han i denna reklamfilm representerar Lidl som företag. Han är en del av Lidl och inte bara 

en vanlig konsument i affären. Hans logos bygger på fakta kring att Lidl vill spara in på dyra och 

onödiga utgifter, exempelvis elförbrukningen. 
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Här har Lidl levererat en simpel lösning till problemet med onödiga kostnader. Det vi ser på bilden 

är alltså att  Lidl nu har flyttat sin verksamhet från lokalerna och ut i den kalla svenska vintern, för 

att  spara elektricitet. Kunderna får nu putta fram sina kundvagnar i djup snö, handla i vinterjacka 

och mössa för att Lidl ska spara pengar. Scenen avslutas med att en man i bakgrunden, bärandes på 

några varor, ser ut att halka omkull och varorna hans flyger upp i luften. Samtidigt hörs ett  ”woop” 

som vi kopplar till mannen som just ramlat. Detta är en väldigt liten del i filmen som knapps märks 

av men den bidrar trots allt med det humoristiska. Man kopplar mannen som halkar till någon 

klassisk tecknad film, att halka omkull och att ens saker flyger upp i luften har vi sett förut. Hela 

scenen, från att John börjar vandra till att mannen i bakgrunden halkar, har även ägt rum i en 

tagning och inga övergångar eller klippningar syns. Att kameran följt John genom rummet och 

sedan gett en mer tydlig överblick av omgivningen ger känslan av närvaro, att John talar till oss 

åskådare och att vi är en del av situationen. John har beskrivit för oss gällande Lidls filosofi och 

idén med att spara pengar, samtidigt som kameran har visat oss omgivningen.

5.1.2 Scen 2

Kameran ligger nu ännu en gång i närbild på John, men denna gång ser han något fundersam ut. 

Han tittar snabbt ner till vänster och möter sedan kamerans blick igen, denna gång inte lika lugn och 

säker som i den första scenen. Man kan tolka Johns ansiktsuttryck och agerande som att han inser 

att  idén med att förflytta Lidls verksamhet utomhus kanske inte var speciellt klokt och att han nu 

behöver komma på en förändring. Skärpedjupet är dock fortfarande kort och i bakgrunden syns 

fortfarande kunder som går omkring. Den mörka himlen och det vita uppe i högra hörnet skvallrar 

om han John fortfarande befinner sig utomhus.
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5.1.3 Scen 3

Vi klipps genast in i en ljus inomhusmiljö med vita frysar på golvet, en blå vägg fylld med gula 

inslag av varor i bakgrunden samt personer som går omkring i bakgrunden. John har fortfarande på 

sig sina varma kläder från tidigare scener och kameran följer honom när han kommer in från 

vänster och stannar vid en frys. Dock är jackan hans nu uppknäppt och halsduken inte längre lindad 

runt halsen utan hänger istället över nacken. Lidl visar här att  John nu kommit in i värmen, från 

kylan. Ljudet är lugnare och miljön känns genast mer trivsam än den vi tidigare tagit del av. 

Personerna i bakgrund ser heller inte lika varmt klädda ut som förut, ingen bär exempelvis mössa, 

och miljön ser mer ljus och varm ut. Kameran zoomar in mot John samtidigt som han öppnar locket 

på en av frysarna. Kameran fortsätter sedan sin rörelse och hamnar till slut på innehållet i frysen 

som består av lådor med fiskpinnar. Här levererar Lidl filmens vändning i och med att  man 

förkastar utomhusidén och istället visar på en ny, och enligt  Lidl, smartare lösning för att spara in på 

kostnader. Här skapar man en liten överraskningseffekt när man snabbt ger en ny lösning på 

problemet och förkastar den gamla. 

Även i denna sekvens talar John till åskådarna med en lugn röst. Först med ryggen vänd mot 

kameran men vänder sedan upp sig när John ställt sig vid frysen. Johns replik låter ”Men istället så 

har vi valt att lyxa till det lite med frysar, som vi satt ett sånt här lock på, så att kylan stannar där 

den gör nytta”. Ännu än gång är John väldigt  pedagogisk och förklarande för åskådarna. Han visar 

till och med vad han menar med ”...ett sånt här lock” då han samtidigt öppnar fryslocket med sin 

högra hand. Han stänger sedan även locket. Här är man väldigt övertydlig med att visa samtidigt 

som man berättar om dessa fantastiska lock, något som ger en något humoristisk ton. Man driver 

lite med sig själva och lägger fram detta fryslock som en magisk och ny produkt. Att man valt orden 

”lyxa till det” ger oss känslan att man vill driva lite med sig själva och att i jämförelse att handla 

utomhus är en inomhusmiljö med lock på frysarna att just lyxa till det.
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Efter att kameran stannat i vinkeln ovanför fiskpinnarna i frysen tonar en lugn musik in (samma 

musikstycke återfanns i analys två och vi tolkar den som Lidls signaturmelodi). Detta är filmens 

första exempel på ickediegetiskt ljud, en melodi som är tillagt efteråt och endast är till för oss 

åskådare - inte personerna i filmen. John håller kvar sin hand på fryslocket någon sekund samtidigt 

som han säger ”Och det är ju bra för miljön också”. Detta korta inflik gällande miljön kopplar vi 

till att man vill försöka visa, trots att man försöker göra allt så billigt som möjligt, att  man även bryr 

sig om miljön. Att man sparar dessa ord till sist tror gör att vi som åskådare kommer ihåg orden lite 

extra, trots att endast en ytterst liten del av reklamen fokuserat på just miljö. 

John tar sedan bort handen och en logotyp tonar in i bild. Den består av en blå ruta med en gul 

cirkel som även har ett rött streck runt sig. I cirkeln står det L DL i blå bokstäver och ett något lutat 

I med röd färg. Tillsammans bildar bokstäverna LiDL och en symbol för företaget. Under den blå 

logotypen tonar en enkel vit  text in - ”Handla smart”. Dessa två ord förstärker hela reklamfilmen 

och dess budskap, att  man på Lidl handlar enkelt och smart. Med ordet smart menar man här billigt  

utan att behöva betala för onödiga saker som man inte får med sig hem - exempelvis höga 

elkostnader.
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5.1.4 Sammanfattning

Huvudperson och ledsagare i denna reklamfilm är karaktären John, som visar vägen för åskådarna. 

Hans pedagogiska och lugna röst talar direkt till oss åskådare och vi känner oss delaktiga. 

Kameravinkeln, som i stora delar av filmen agerar subjektivt, bidrar till känslan av närvaro och 

delaktighet, att  det är oss karaktären i filmen talar till. Redan i filmens första sekvens gör John det 

tydligt för oss vad som Lidl står för och vad företaget anser vara viktigt för kunderna - att man 

endast betalar för de varor man får med sig hem. Att de inte ska behöva betala för onödiga saker, 

som i detta fall höga elkostnader. John visar först  på hur Lidl skulle kunna arbeta för att  spara på 

kostnaderna (med den kalla utomhusmiljön) men byter sedan taktik och visar på vilken lyx Lidl ger 

deras konsumenter, i och med att de faktiskt kan handla inomhus och att frysarna har lock. Man 

framställer dessa lock som en magnifik och ny uppfinning och visar upp den som att ingen av 

åskådarna skulle ha en aning om hur det används, trots att man vet att alla som ser filmen förstår 

hur ett lock fungerar. Den övertydliga och pedagogiska tonen gör filmen lite komisk, att  Lidl visar 

hur enkelt de har löst problemet med elförbrukningen och hur man kan spara in på kostnaderna. Det 

hela skapar en överraskningseffekt när man snabbt presenterar en ny lösning på problemet och 

förkastar den gamla. Man har här mer eller mindre följt modellen som presenterades i bakgrunden 

(se 1.1.3) med ett anslag och stegring där man presenterar problemet och sedan vändningen och 

lösningen med fryslocken.  

5.2 Analys 2 - Enkel butiksinredning (Lidl)

Även denna gång är det Lidls nya karaktär John som står i centrum. John leder oss genom en 29 

sekunders lång reklamfilm där vi får ta del av Lidls filosofi gällande butiksinredning. Filmen sändes 

i svensk kommersiell tv från v.9 till v.47 under 2010.

5.2.1 Scen 1

Reklamfilmen inleds med att  man befinner sig i en lyxig en miljö med gulddetaljerade hyllor fyllda 

av varor. Lugn, klassisk musik spelas i bakgrunden och kameran tar oss från höger till vänster sida 

av det som ser ut att vara en matvarubutik. Från första början ser man Lidls logotyp i bakgrunden 

och man ser karaktären John på tv-skärmar ovanför ett guldfärgat fruktbord. Det finns flera aspekter 

som spär på den lyxiga känslan, gulddetaljer som är utspridda i butiken, vackra lampor, en ljuskrona 

i taket  och statyer i butiken. Fruktbordet är det som utmärker sig mest med kylsystem i guld och 

stora detaljer i guld runt bordet. Vi hör något som låter som forsande vatten och tolkar detta som att 

det är kylsystemet ovanför frukten som blåser ut luft. Ljudet förstärks när kameran flyger förbi 
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fruktbordet för att sedan tona ut ju längre bort kameran kommer. Lidl visar här upp vad de anser 

vara en butik med lyxig inredning, med gulddetaljer, tv-skärmar och klassisk musik. Samtidigt som 

kameran panorerar kan man höra John säga från tv-skärmarna ”Passa på, det här är det närmaste 

du kommer komma en designad, tjusig Lidlbutik”. John talar med en lugn röst och hans uttalande 

påvisar att Lidl inte lägger stor del på att inredningen ska vara den dyraste eller finaste.  Istället  har 

de valt att fokusera på vad som de anser vara viktigt för kunden, något som gör sig mer påtagligt 

längre in i filmen.

Kameran zoomar ut och vi ser en stor John, som tittar rakt in i kameran genom fönstret bredvid den 

gyllene kassadisken. I taket ser vi även butikens stora ljuskrona. Johns blick och storlek gör att vi 

känner oss små och iakttagna, att filmen inledande scen ägt rum i en form av dockhus. John tittar in 

i kameran och säger ”Istället för att slösa pengar på dyr inredning…”.

5.2.2 Scen 2

John drar bort ”fönstret” och filmen byter miljö. Kameran ligger inzoomad på John samtidigt som 

han talar till publiken och fortsätter på meningen från första scenen: ”… Så tycker vi att kunderna 

bara ska betala, för det som de tar med sig hem”. Han har även här en väldigt lugn, tydlig och 

pedagogisk röst. Genom att  John använder ordet ”vi” skapas en närhetskänsla och han bygger upp 

sitt etos. John är ännu en gång en representant och symbol för Lidl. 

Under tiden han talar zoomar kameran ut och John vänder upp och ner på en brun banankartong och 

ut far massa skräp. Det hörs ett  kras från skräpet som faller mot golvet. Eftersom att  scen 1 

avslutades med att John (större en omgivningen) tittade in i den lyxiga butikens fönster tolkar vi 

som att den första scenen ägde rum som en miniatyr i en papplåda och att John nu häller ut 

innehållet på golvet. Denna handling, att vända upp och ner på en låda och hälla ut det  som är i, ser 

vi som att Lidl slängt och förkastat idéen kring lyxiga Lidlaffärer och istället valt att fokusera på 
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saker som företaget anser vara viktigare för kunderna.  Kameran har fortfarande fokus på John men 

man ser nu kunder handla i en Lidlbutik i bakgrunden. Vi ser John i halvbild och han talar rakt in i 

kamera. Ännu en gång använder man sig av en subjektiv kameravinkel och John talar direkt till oss 

åskådare. Vi känner oss delaktiga och att vi är en del av samtalet, även om vi inte har möjlighet att 

svara John. Miljön i butiken är ljus, med många lysrör, och bakgrund fylls av människor och hyllor 

fyllda av varor. Man ser även en fruktdisk i bakgrunden, men nu är den lyxiga varianten från scen 1 

utbytt mot en enkel variant med kartonger fyllda av frukt. 

John i sig är klädd i mörkblå cardigan, blå skjorta och mörkröd fluga. Han ser väldigt ordentlig och 

städad ut och hans färger stämmer in med Lidls logotyp (som använder sig av blå, röd och gul) 

förutom bristen på gula inslag. Den gula färgen återfinns dock i stor mängd på varorna i bakgrunden 

och även bland fruktdisken.

5.2.3 Scen 3

En lagerport öppnas med ett högt ljud. Man ser John komma ut från lagret med en gul truck 

körandes på en pall fylld med varor och vi hör muller från truckens hjul mot golvet. Ännu än gång 

går filmens valda färger in under Lidls logotyp. Trucken är gul och till vänster om porten står det 

pallar med varor i blåa och röda färger och även de är färger som vi konnoterar till Lidl utifrån hur 

deras affärer och logotyp  ser ut. Under hela sekvensen hör man John säga ”Det allra enklaste vore 

om man bara körde in alla varor i sina kartonger så får alla plocka själva”. Här ger Lidl ett förslag 

på hur man enklast skulle kunna hantera varor i sin butik, att de anställda endast körde ut  dem i 

butiken i sina kartonger. Det hade Lidl kunnat spara såväl tid som pengar på men det hade kanske 

kunnat skapa problem för deras kunder. Lidl lägger här fram en idé som skulle kunna lösa 

problemet med höga kostnader för butiksinredning.
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5.2.4 Scen 4

John kör fram flera pallar fyllda med varor (fortfarande i sina kartonger) och han agerar i 

snabbspolad hastighet, samtidigt som omgivningen går i normal hastighet. Vi hör folk tala och ljud 

från Johns utkörning av pallarna, ljud som är naturliga och diegetiska. Kring John går kunderna och 

handlar, samtidigt som de tittar in mot mitten där pallarna placeras i hög fart. Kunderna är allt från 

barnfamiljer och unga människor till äldre par. De använder sig av blåa kundkorgar eller 

kundvagnar med blåa handtag och följer det redan uppvisade färgschemat med gula, blå och röda 

inslag. Man kan tolka Johns agerande här, som går i hög fart, att man visar detta för att understryka 

hur snabbt och effektivt de anställda arbetar i Lidls affärer. Till sist saktar farten på John ner till 

normal hastighet och han drar ut trucken ur den sista pallen.

5.2.5 Scen 5

Filmen gör en snabb övergång och kameran har nu zoomat in på John samtidigt som han tittar in 

mot kameran. Man använder sig av ett kort skärpedjup, där John är i fokus och bakgrunden är 

oskarp. John ser väldigt lugn ut och med en något fundersam blick och lite vickande på huvudet 

fortsätter han från föregående scen med att säga ”Men, ja vi har valt att lyxa till det lite…”. Han 

talar långsamt och pedagogiskt, direkt  till oss åskådare. Det märks att John har en ännu bättre idé 

för att  spara in på kostnaderna och samtidigt göra det lite enklare för oss kunder. Han väljer även 

ordet ”lyxa”, att Lidl nu trots allt ska ge oss kunder lite lyx när vi handlar i deras butiker. Samma 

mening känner vi även igen från analys 1 där Lidl presenterar vändningen med orden ”Men istället 

har vi valt att lyxa till det...”.
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5.2.6 Scen 6

Vi ser en man med mörka byxor och tröja öppnar lådor med varor i och drar bort kartongen på 

sidorna. Hela sekvensen går i högt tempo. Vi ser tre snabba klippningar där mannen öppnar olika 

lådor fyllda av varor. I den första rutan öppnas ett par gröna lådor med texten Combino. Direkt efter 

möts vi av bruna lådor och mannen drar bort en bit på sidan för att öppna lådorna. Till sist lyfter 

mannen locket på ett par röda lådor. Det är alltså detta, att Lidls personal öppnar kartongerna åt  oss 

kunder som Lidl menar på när man talar om lyx. Den lilla lösningen får en komisk ton över sig när 

Lidl presenterar denna lyxiga lösning som samtidigt är oerhört simpel och även kan ses som en 

självklarhet. Under hela sekvensen ligger kameran väldigt  nära och bytet mellan de olika varorna 

går snabbt, utan övergångsanimationer.

5.2.7 Scen 7

Kameran har nu zoomat ut något och vi ser John stående vid varorna som just öppnats. Han ser lugn 

och nöjd ut  och talar till oss, ännu en gång väldigt pedagogiskt och enkelt. John fortsätter på 

meningen från scen 5 och säger ”Och öppnat kartongerna åt er.” samtidigt  som han sträcker ut sin 

hand över varorna i en stolt gest. John möter kamerans blick ännu än gång, ler, och lutar sig sedan 

lite lätt mot varorna och pallarna. John och Lidl har nu presenterat för åskådarna en lösning på 

problemet med onödiga kostnader och samtidigt ”lyxat till det lite”. 
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I bakgrunden går kunder med kundvagnar och handlar och bryr sig inte om John eller kameran. In 

tonar en lugn melodislinga och även Lidls blågula logotyp  (samma som beskrivs mer ingående i 

analys 1). Under Lidls logotyp  tonar en vit och enkel text fram, ”Handla smart”. Logotypen 

hamnar i fokus samtidigt som bakgrunden tappar skärpa. I bakgrunden ser vi fortfarande John, 

tittandes in i kameran. Han vänder sig även om för att se ut över affären och kunderna, något som vi 

tolkar som att han ser över att allt går bra och att kunderna verkar trivas.

5.2.8 Sammanfattning

Huvudperson för Lidls reklamfilm är även denna gång karaktären John som på ett lugnt, direkt  och 

pedagogiskt sätt berätta för oss kunder hur Lidl sparar in på onödiga kostnader. Filmen äger rum i 

en Lidl-butik och fokus denna gång läggs på Lidls butiksinredning. Till en början är miljön en 

gulddesignad och vacker Lidl-butik. När John sedan tittar in genom fönstret  byts miljön snabbt till 

en vanlig butik där John talar till oss åskådare. Lidl och John poängterar att kunderna på Lidl endast 

ska betala för det dem får med sig hem, inte för andra onödigheter som exempelvis dyra 

inredningsdetaljer. Tidigt lägger man fram problemet för att sedan ge två lösningar, en lite mer rak 

och enkel och den senare som visar att  Lidl trots allt kan ge oss kunder lite lyx. Den första 

lösningen handlar om att Lidl endast kör in varorna på golvet likt de kom till butiken. Men istället 

har Lidl nu valt att plocka fram varorna och öppnat lådorna åt sina kunder. Självklara och simpla 

saker förklaras djupgående, exempelvis när John säger ”...och öppnat lådorna åt er” samtidigt som 

filmen klipper till scen där John just öppnar varornas lådor. När lösning två presenterats och filmen 

lider mot sitt slut syns John stå och luta sig mot de uppackade varorna. Ännu en gång (likt Analys 

1) använder sig Lidl av knepet  att vara väldigt övertydlig och pedagogisk, vilket ger en komisk 

känsla över hela filmen.
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5.3 Analys 3 - Återbäring (Coop)

Som tidigare beskrivits i bakgrunden (se 1.1.4) inledde Coop 2010 en ny kommersiell strategi med 

fokus på medlemmarnas återbäring. Denna reklamfilm från 2010 inriktar sig på just medlemmar, 

delägande och återbäring. Eftersom filmen är i en lång tagning utan klippning har vi inte delat upp 

analysen i scener. Istället hjälper de inklistrade bilderna till för att få struktur i texten.

Direkt när filmen börjar hör man en musikslinga som spelas under hela tiden. Kameran sveper fram 

från vänster till höger och genom hela filmen rör den sig även i höjd. Det första vi ser är en orange 

katt som sitter på en mörkröd pall. Det ser ut att  vara en klassisk svensk bondkatt och bidrar till 

känslan av att vi befinner oss ute i ett svenskt sommarhus på landet. En annan kattras, exempelvis 

en nakenkatt, hade känts malplacerad i denna miljö och inte alls passat  in till den natursköna 

lantmiljön som filmen utspelar sig i. Den klassiska bondkatten dock passar för oss in väl i miljön 

som visas upp. Strax bakom katten finns ett stort  träd med bred stam och en skylt med guldfärgad 

tavelram, där det står handskrivet med vit krita ”Till alla COOP- medlemmar”. Tavlan gungar till 

och med fram och tillbaka vilket bidrar till känslan av liv. Denna text så här tidigt i filmen målar 

verkligen in vad som man valt att fokusera på och vilka personer reklamen riktar in sig mot, 

nämligen Coops medlemmar. Det står en röd manuell gräsklippare lutandes mot trädet och på andra 

sidan trädet finns det en tunna i trä. Bakom trädet står flera gröna och stora träd, samt en 

vattenspridare och ett tvättställ med kläder på. Kläderna är vita, röda och gröna. Miljön känns direkt 

som en stor trädgård och ger en lantlig känsla med tanke på bondkatten, de olika trädgårdsprylarna 

och även vattenspridaren i bakgrunden. På en denotativ nivå är det bara just en vattenspridaren, men 

vi konnoterar vattenspridaren som något klassiskt svenskt som ofta återfinns i trädgården och 

fungerar som en symbol för svensk sommar. Den gröna miljön tillsammans med solen som skiner in 

från vänster i bild ger en väldigt varm och gemytlig känsla i filmen. Ljuset är naturligt och kommer 

från sidan, vilket gör att det skapas stora och vackra skuggor från alla träd. Den naturliga ljuskällan, 

solen, bibehåller känslan av realism och det naturliga samtidigt som den bidrar som en varm och 

inbjudande källa. Ljudet som hörs är väldigt naturligt och diegetiskt, exempelvis vattenspridaren 

som sprutar vatten i bakgrunden. Utöver detta finns även den icke-diegetiska musiken som ligger 

som en melodislinga ovanpå filmen, en instrumental slinga i tretakt med glad och trallig ton. Vi som 

åskådare hör även en manlig berättarröst, speaker, som talar till oss genom hela filmens gång. Han 

inleder med ”Till skillnad från andra matkedjor ägs Coop av sina medlemmar…”. Redan här 

positionerar sig Coop gentemot andra matkedjor, de sticker ut och är speciella, eftersom Coop ägs 

av sina medlemmar. Tillsammans med den inledande meningen samt skylten ”Till alla COOP-
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medlemmar”  känns budskapet  med att  det lönar sig att vara medlem i Coop  av tydligt redan 

sekunder in i filmen.

Kameran fortsätter att  flytta sig åt höger och även neråt närmare backen. Samtidigt zoomar den in 

och fokuserar på ett antal krukväxter där flera Coop-kort  (Medmerakort) sitter fast. De bruna/

orangea krukorna toppas av gröna små växter och Medmerakort och kan ses som en symbolik för 

att  medlemskapet i Coop ger något i längden, något växande. Som att man investerar i Coop, 

planterar frön, för att sedan få det  att växa och ge något på längre sikt. Exempelvis att man som 

medlem handlar på Coop och sedan får tillbaka pengar i form av återbäring. Kring blomkrukorna 

ligger ett trädgårdsredskap som ser ut att vara någon variant av en liten spade. I bakgrunden ser man 

en vattenkanna i zink och ännu mer krukväxter. Längre in i trädgården finns en svart klotgrill. Just 

grillen är också ett ting, likt vattenspridaren, som vi ser som en symbol för den svenska sommaren, 

att  en svensk trädgård under sommartid bör innehålla en grill. Att grilla i trädgården på landet känns 

väldigt svenskt och här symboliserar grillen det vi till stor del förknippar med svensk sommar. Här 

använder sig Coop flitigt av metaforer för det svenska och den svenska sommaren. Hela 

omgivningen i filmen är väldigt grön, naturlig och vacker vilket bidrar till känslan att Coop lägger 

vikt vid att vara ett miljöinriktat företag och erbjuda miljövänliga/ekologiska produkter. Man vill 

framställa sig som ett naturligt och miljötänkande företag. Samtidigt hör man rösten säga: ”...alltså 

alla som har ett sånt här kort”. Tillsammans med att  speakern säger ”...ett sånt här kort” och vi får 

se Medmerakorten i bild gör det tydligt vilka kort man egentligen menar och hur de ser ut. Denna 

tydlighet kan påminna de som redan är kunder hos Coop att bli medlemmar och skaffa sig ett 

Medmerakort. Vissa kunder hos Coop har kanske till och med ett sådant  Medmerakort, utan att veta 

om alla fördelar som kommer med att vara medlem i Coop.
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Kameran förflyttar sig vidare och man ser en röd klockradio ståendes på en trädlåda. Radion bidrar 

till känslan av svensk sommar, att vi befinner oss ute på landet. En klassisk radio som man kanske 

inte har hemma i lägenheten men som passar sig utmärkt i sommarhuset  på landet. Bredvid radion 

ligger en hel fisk på ett gäng tidningspapper. Att det ligger just en hel och, som det ser ut, nyfångad 

fisk i bild bidrar till känslan av att  Coop använder naturliga råvaror och är även den en form av 

symbol för sommaren. I bakgrunden ser man ett litet grönsaksland och en parkbänk med diverse 

saker på. Man hör rösten: ”Den skillnaden blev mycket tydligare…”.

Kameran går snabbt vidare och zoomar in på en bänk i trä. Lutandes mot bänken står en stor 

neonskylt med siffran 1. Neonskylten är väldigt sliten och smutsig och verkar vara väl använd eller 

ej omhändertagen och när kameran rör sig förbi börjar skylten blinka och lysa rött. Samtidigt hör vi 

även ett  gnistrande ljud från skylten som håller på att starta upp. På bänken finns en 

gjutjärnskastrull på vänster sida om neonskylten och till höger om neonskylten finns tre vita muggar 

med svarta bokstäver på som tillsammans bildar förkortningen DEC. Muggarna tillsammans med 

den röda siffran står för 1 December, ett datum som speakerrösten samtidigt förklarar med ”…den 

första december då vi införde en ny sorts återbäring”. Här talar speakerrösten om Coop i vi-form 

för första gången och han agerar som representant för företaget. Bakom den bruna träbänken finns 

en stor grön buske med sju bokstäver i vitt  om tillsammans bildar ordet ”MEDLEMS”. Träden runt 

omkring bidrar till att bänken och skylten ligger i skuggan. Från toppen av bilden kommer även 
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ordentligt med solljus in vilket bildar solkatter på kamerans lins. Detta bidrar till den naturliga 

känslan, att vi betraktar natur och inte befinner oss i en stor studio. Även den lugna och varma 

känslan förstärks av solljuset  som kommer in i kameran uppifrån. Kameran drar sedan vidare till 

höger och zoomar in en gammal vattenpump i gjutjärn. På kranen hänger det en silvrig zinkhink 

med texten ”ÅTERBÄRING” skrivet med röd målarfärg. Samtidigt  fortsätter speakerrösten med ”så 

att du som är medlem får mer tillbaka ju mer du handlar hos oss…”. Ännu än gång använder man 

sig av text och tecken samtidigt som speakerrösten talar, att  det han säger syns samtidigt i bild. Det 

får oss att verkligen ta in de orden och de tecken som visas i bild, exempelvis ordet  återbäring, 1 

december eller när man tidigare visat Medmerakorten. Coop är här väldigt tydliga för att alla 

åskådare verkligen ska få med sig filmens viktigaste budskap och komma ihåg vad Coop lagt fram i 

sin reklam.

Kameran sveper vidare åt höger, zoomar in och lägger fokus på ett stort brunt bord. Samtidigt som 

man hör rösten säga ”Ända upp till fem procent” visas ett ett stort brunt bröd, där det är skrivet i 

någon sorts glasyr 5 %. Förutom brödet står på bordet ett antal produkter från Änglamark, ett 

ekologiskt märke som Coop har i sina affärer. På bordet  finns det mer bröd och även en stekspade i 

trä. Kameran rör sig snabbt uppåt, strax ovanför bordet, och speakerrösten fortsätter med ”…på allt 

du handlar i riktiga pengar”. Vi ser ett  träd med sedlar hängandes bland grenarna. Även en grön 

fågelholk hänger ner från grenarna och holken är byggt som ett litet hus med hål på sidan mot 

kameran.

Kameran zoomar ut lite och i förgrunden till vänster ser man grönsaker liggandes på ett bord. Fokus 

flyttas till en stor grön Coop-kasse som ser ut att vara fylld med varor. Kassen är ståendes på 

pakethållaren på en vit herrcykel. Att kassen är just grön går in i Coops färgschema, framförallt 

Coop Konsum, och förstärker känslan kring Coops miljötänk. (Grön är en färg som ofta kopplas till 

miljö). Istället för att använda sig av en digital bild för att visa logotypen, exempelvis en intonad 
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bild på Coop-loggan, använder man sig här av en riktig papperspåse med företagets namn på. Ännu 

en gång ett  val som bidrar till den naturliga och genuina känslan. Speakerrösten avlutar med orden 

”Kom in så berättar vi mer.”. Här är det ingen uppmaning om att  besöka någon hemsida, utan att 

istället personligen tala med personal i valfri Coop-butik angående medlemsåterbäringen. Detta 

ökar känslan av personlighet och kundkontakt, det blir mer riktigt än om man hade hänvisat till en 

hemsida. Orden är väldigt inbjudande och man vill att kunderna ska känna sig välkomna att  tala 

med dem i Coop-butikerna och slippa gå in på internet och söka.

5.3.1 Sammanfattning 

Hela filmen är i en lång scen utan klippning, där kameran sveper fram från vänster till höger. Miljön 

som vi får beskåda är väldigt naturlig, lugn, grön och full av ljus. Vi bjuds på ett smörgåsbord fyllt 

av tecken från en klassisk svensk trädgård ute på landet där klotgrillen, vattenspridaren och 

bondkatten verkligen symboliserar en svensk sommar. Det naturliga ljuset från solen ger stora 

vackra skuggor som bidrar till det mysiga och naturliga, likadant med alla diegetiska ljud. Vi hör 

fåglarna kvittra och vi hör vattenspridaren i bakgrunden. Genom filmen vägleds vi av en manlig 

speakerröst som berättar för oss angående Coop och deras medlemsåterbäring. I bild ser vi ofta små 

meddelande som förtydligar det som rösten samtidigt berättar, exempelvis Återbäring och 1 

december. Det  är tydligt vad Coop är har lagt fokus på och ord som får ses som nyckelord för hela 

filmen är miljö, natur, sommar, Sverige och medlemmar. Genom hela filmen försöker speakerrösten 

ena publiken, att dem som är medlemmar i Coop  (tillsammans med Coop  som företag) är en massa 

och ingår i en stor gemenskap. Mannen talar mycket om ”...vi på Coop” och vidare ”Alltså alla ni 

som har ett sådant här kort...”. 
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5.4 Analys 4 - Coop (Coop)

Genom hela filmen är det snabba klippningar och ett högt tempo. Vi får följa en man och ett barn 

genom deras handlingstur i en mataffär. Vi tolkar personerna som far och son. Karaktärerna byter 

kläder i den snabba klippningen och filmen är alltså ett  ihopklipp av flera handlingsturer över en 

längre tid. Eftersom filmen innehåller ett sådant högt tempo och inga längre scener är analysen 

skriven i en lång text, med flertalet bilder som delar upp för att förenkla för läsaren.

Filmen inleds direkt med att kameran går in igenom två dörrar som glider isär och öppnas. Direkt 

ser vi hur en kundvagn plockas ut ur en rad med andra kundvagnar och kameran filmer uppifrån när 

en hand stoppar in en femkrona för att låsa upp kundvagnen. Denna inledning, med dörrarna som 

öppnas och kundvagnen som plockas ut är filmad med en väldigt subjektiv kamera, från ett 

förstapersonsperspektiv. Det vill säga att  vi får känslan av att det  är vi som går in i affären och att 

det är vi som stoppar in femkronan för att låsa upp kundvagnen. Vi hör även ett diegetiskt  ljud från 

dörrarna som går upp  och vagnen som plockas ut, vilket bidrar till känslan av närvaro och realism. 

De inledande sekunderna bjuder på rent och naturligt ljud och innan en musikslinga tar fart.

En pampig och orkesterframförd musik börjar spelas och kameran är nu bakom en man, med en 

kundvagn, som går igenom affären och handlar. Här går klippningen väldigt fort och i dessa 

klippningar byter mannen kläder, samtidigt som kameran följer samma rörelse och mannen 

fortsätter gå och handla. Man har här använt dessa klippningar och klädbytet för att  visa hur 

mannen gör samma sak flera gånger under en längre tid och skapat ett komprimerat montage över 

denna tid. Rörelsen och mönstret är det samma. Vi ser även en blond liten pojke sitta i en kundvagn 

fylld med mat och hur mannen håller ett papper i handen som vi tolkar till en inköpslista. Här ser vi 

ytterligare tre klippningar där kameran fortfarande filmar på pojken. I ena sekunden sitter pojken i 

en vit och blå-röd-randig tröja och basker, för att sedan sitta i en polis-tshirt och sist skrattandes i en 

grå huvtröja. Utifrån att de är och handlar tillsammans, att mannen klappar pojken på huvudet och 

samspelet filmen igenom konstaterar vi att det är en pappa och son som återges i filmen. 
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Kameran filmar från sidan på en rulle med vita genomskinliga plastpåsar och hur en person drar av 

en plastpåse. Vi ser sedan pappan och sonen ståendes vid en fruktdisk fylld med bananer och 

avokados. Denna gång är personerna i bild dock betydligt varmare klädda och såväl pappan som 

sonen har en mössa på huvudet. Även detta val med kläder visar på hur denna handlingsrutin sker 

flera gånger, året om. Kameran fortsätter filma från samma vinkel, filmen klipper snabbt och vi får 

nu se hur de båda står vid samma fruktdisk men med andra kläder. De stora vinterjackorna är borta 

och pappan står nu istället i först en skjorta med halsduk och sedan en vit t-shirt samt en vit liten 

fiskehatt. Vi har alltså sett de båda karaktärerna handla vid samma fruktdisk över flera årstider. 

Detta tema med snabba klippningar och klädombyten är genomgående för hela filmen. Vi ser hur 

pojken sitter i vagnen och äter en banan. Kameran filmar sedan snabbt på mannen i halvbild 

samtidigt som han står hållandes i bananskalet och tittar sig oroligt omkring. Filmen klipps och 

mannen står nu, iklädd vinterjacka och mössa, med en halväten glass i handen samtidigt som han 

tittar sig oroligt omkring. Kameran förflyttas mot vagnen där sonen sitter, iklädd mössa och overall, 

med brun choklad kring munnen. Coop visar här hur små missöden enkelt kan ske och vill att 

åskådarna ska känna igen sig denna vardagssituation. 

En ny klippning och kameran filmar nu ner på två händer, hållandes i ett grönt handtag till en 

kundvagn och med en inköpslista i den högra handen. Samtidigt som kameran fokuserar på 

inköpslistan rör sig vagnen framåt och man hör pojken, sittandes i vagnen. Mannen som håller i 

vagnen har på sin vänstra hand, på ringfingret, en guldfärgad ring. Detta tolkar vi som en 

förlovningsring, att mannen är förlovad/gift med en annan man/kvinna och att det är han som idag 

har i uppgift att  handla till hushållet. Ännu en gång är det snabba och korta klippningar och nu är 

det inköpslistan som ändrar utseende vid varje klippning. Vi ser först ett vitt papper fyllt  med varor 

som ska handlas, allt från mjölk till majs. Studerar vi pappret noga kan vi till höger se Puss och 
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kram, vilket vi tolkar som att det är mannens man/fru som har skrivit handlingslistan och skickat 

med en uppmuntrande hälsning. Dock finner vi också flertalet stavfel bland varorna, exempelvis 

”Gräde”, ”jos” och ”tako sås”. Detta skulle kunna betyda att  det istället är sonen som skrivit 

lappen och på grund av sin unga ålder haft vissa problem med stavningen. Denna tanke förkastas 

dock när nästa lapp  klipps in, en rosa lapp med en betydligt slarvigare handstil som skvallrar om att 

det är just pojken som har skrivit den lappen. På lappen står det med stora bokstäver ”Tacos”, 

”Pannkakor” och ”godis”. Vid nästa klippning ser vi istället hur mannen har en inköpslista 

uppskriven på sin mobiltelefon. Två inköpslistor till visas upp, en skriven på ett brunt papper och 

den sista som är slarvigt skriven på ett  vitt och hopvecklat kuvert. Även i denna lilla sekvens visar 

Coop helt vardagliga saker, handlingslistor, och försöker få åskådarna att känna igen sig. Att  man 

utifrån paradigmet även tagit med en mobiltelefon som handlingslista är intressant. Man försöker 

visa att man är medveten om att folk numera använder telefonen för att skriva upp saker och 

försöker återigen koppla till det vardagliga och människor som känner igen sig.   

Kameran filmar en bit  ifrån mannen med sonen sittandes i kundvagnen, samtidigt som de möter en 

äldre dam iklädd grå rock, blå basker och med en rullator. Omgivningen domineras av butikshyllor 

fyllda av konservburkar och andra varor. Mannen aktar sig med sin kundvagn för att damen ska 

kunna gå förbi. I tre klippningar får vi se samma procedur, mannen som aktar sig för att den äldre 

damen ska kunna gå förbi, i olika miljöer inne i affären och när karaktärerna har olika kläder. I den 

tredje klippningen har damen samma kläder som i den första, vilket visar att mannen får akta sig för 

samma dam gång på gång. Ännu en gång visar Coop  på simpla och små situationer som uppstår i en 

butik och som vi åskådare är medvetna om och känner igen.  

Vi ser nu pappan klädd i vit uppkavlad skjorta, randig slips och ett ansiktsuttryck som skvallrar om 

stress. Kameran panorerar från höger till vänster längs med en frysdisk som mannen plockar varor 

ur. Hela situationen känns stressad och vi tolkar mannens klädsel som att  han kommer direkt från 

jobbet och handlar på vägen hem. Sekvensen fortsätter med att  mannen ännu en gång byter kläder. 
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Vi ser även sonen ståendes i vagnen iklädd en röd tomtedräkt med luva, vilket blir ett tydligt tecken 

för han och pappan är ute och handlar kring jul. 

Kameran zoomar in på en låda fylld med gröna fryspåsar som ser ut  att vara fyllda med ärtor och 

två händer kommer från var sitt håll för att plocka en påse. Händerna, vars ena tillhör en man och 

den andra en kvinna, hamnar på samma påse och personernas blickar möts. I de två första 

klippningarna är det en kvinna som tittar tillbaka mot mannen (pappan). En blond kvinna hinner 

först på påsen och ler mot mannen och i nästa klipp syns en mörkhårig kvinna le mot mannen (som 

vi endast ser ryggtavlan på). I den tredje klippningen däremot sker samma situation, att pappan 

försöker ta en påse samtidigt som någon annan, men denna gång möts han av en äldre man med 

glasögon som inte ser allt för nöjd ut. Här har man använt de två första exemplen, med de söta 

tjejerna, som något lyckligt för mannen. Att  det blir ett härligt och vackert avbrott i den stressiga 

vardagshandeln. När pappan istället möts av den något sura mannen med glasögon uppstår en något 

stel stämning och den sura mannen får med sig fryspåsen. Detta blir ett roligt  litet inslag och ännu 

en gång spelar man på vardagliga situationer som åskådarna kan känna igen sig i, dock i detta fall 

med lite humor inblandat. 

Vi ser en vit skylt ståendes på det svarta rullbandet framme vid kassorna och på skylten står det 

”Nästa kassa, tack!”. Samtidigt tar mannen i kassan bort skylten och ropar ”Det går bra här”. 

Detta är en händelse som sker varje dag i en mataffär, att man öppnar en ny kassa för att  minska kön 

i de redan öppna kassorna. Vi kopplar även ihop detta med Svenska Spels reklam om Trisslotter och 

frasen ”Plötsligt händer det”, där man använder sig av samma händelse (en ny kassa som öppnar).  

Detta är en handling som för de som står i den långa kön brukar inbringa viss glädje, att  man 

äntligen ska få komma fram och betala istället för att behöva vänta. Kameran filmar den långa kön 

till en kassa och med vår huvudkaraktär ståendes sist i kön med sin fyllda kundvagn, klädd i 

vinterjacka och mössa. Han skiner upp och tar sig mot den nyöppnade kassan, samtidigt som en 

dam i röd jacka kliver framför och kommer först till kassan. Denna procedur får vi se två gånger, 

med två olika tjejer som går före pappan till den nyöppnade kassan. Resten av kön ligger i oskärpa 

och i fokus är pappan och tjejerna som gått före honom. Väl framme i kassan är kameran i 

huvudhöjd med kassören (klädd i grön skjorta) och filmar bredvid personen som står för att betala, 

som vi endast ser en mörk kontur av till vänster i bild. Vi hör även hur kassören hälsar kunden med 

ett ”Hej”. Kassören byts ut i tre klippningar där vi ser en mörkhårig man, en kvinna med grön slöja 

och slutligen en mörkhårig kvinna. Alla tre hälsar med ett ”Hej” och talar direkt till personen (som 
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vi utgår ifrån är pappan) framme vid kassan. Kameran ligger sedan nära på kortläsaren och vi ser 

hur personen drar sitt Medmerakort i fyra olika klippningar. Kortet syns tydligt, har texten uppåt 

(läsbart) och ligger i fokus. Vi hör även hur kortet dras och det diegetiska ljudet, tillsammans med 

den närliggande kameran, bidrar till känslan av närvaro och realism, att det är vi som drar kortet. 

Intressant här även är att  personen drar sitt kort just med framsidan och texten mot kameran och inte 

har det upp och ner. Detta eftersom magnetremsan, som man drar i kortläsaren, sitter uppe på kortet 

och inte i botten där personen drar kortet. Alltså dras kortet på ett felaktigt sätt, men det bidrar till 

att  vi som åskådare kan hinna uppfatta att  det är just Medmerakortet som dras. Efter att kortet 

dragits den första gången ser vi även den blonda pojken ur fokus, nere till vänster i bakgrunden.

Vi kommer nu tillbaka till dörrarna från inledningen, med samma kameravinkel, men denna gång 

rör sig kameran bakåt. Dörrarna stängs gång på gång och upp kommer en vit text med orden 

”Samma sak vecka ut och vecka in” som sedan byts ut mot Ju mer du handlar desto större 

återbäring. Till höger syns även en grön liten skylt och hur två procent räknas upp till fem procent. 

Kameran förflyttar sig ännu mer bakåt och till slut ser vi dörrarna, om än väldigt suddigt, från ett 

längre håll. Den pampiga och snabba musiken som spelats för oss åskådare genom hela filmen tar 

slut med en smäll och upp kommer ”coop” i vit och fet text men dock skrivet i gemener. Det som 

har känts av från början av filmen, att man har symboliserat vardagen och att handla varje vecka 

blir här nedskrivet på svart och vitt. Man förklarar för åskådaren att handla måste man göra och det 

följer ofta en rutin som varken är rolig eller glamorös. Men man visar även, ordagrant, att ju mer 

man handlar hos Coop - desto större återbäring får man. Helt enkelt lönar det sig att  utföra 

veckohandlingen, som man trots allt måste göra, på samma ställe varje gång och då som medlem 

hos just Coop.

5.4.1 Sammanfattning

Med den tempofyllda musiken, de snabba klippningarna och mannens ibland stressad uppsyn visar 

verkligen Coop  hur det för många ser ut att handla, varje vecka. Det är ingen glamorös bild över att 

handla hos Coop som visas upp i filmen utan istället en bild av en stressig vardag. De slarvigt 
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skrivna inköpslistorna är ett tecken som många kan känna igen sig i, att  man bara kladdat ner det 

som ska handlas för att helt enkelt  komma ihåg allt. Genom hela filmen hörs även, förutom den 

icke-diegetiska musiken som bara vi åskådare hör, massor av diegetiska ljud. Vi hör hur dörrarna 

öppnas, kundvagnen som rullar på golvet och varorna som längs ner i vagnen för att nämna några. 

Alla dessa ljud skapar tillsammans med den rörliga och subjektiva kameran känslan av närvaro och 

realism. Likt dokumentärfilmer där man ofta använder skakig kamera för att  skapa just känslan av 

realism. Även om återbäringen eller medlemskapet inte nämns innan i slutet av filmen tar det stor 

plats, det blir det sista man får med sig från filmen. I slutändan är det också det som denna 

reklamfilm fokuserar på - att  man måste handla och det lönar sig att vara medlem och utföra sina 

inköp hos Coop.

6. Diskussion
I följande avsnitt diskuterar vi de fyra filmerna, jämför dem mot varandra och företagens 

affärsidéer. Det vi påbörjat i analysdelen får här mer utrymme och djup. 

6.1 Lidls två reklamfilmer

I de två reklamfilmerna från Lidl finns det många gemensamma drag och kretsar kring Lidls vision 

om att spara in på kostnader. Det är väldigt tydligt hur man i bägge filmerna försöker visa att man är 

en billig matvarukedja och även varför man är det. Inget fokus läggs på själva produkterna eller 

kvalitén på det som säljs, utan istället handlar det  mesta om priset och att kunderna inte ska få 

betala för onödiga saker. De båda filmerna är väldigt enkelt  utformade och även det visar att  man 

inte vill slösa pengar på dyra kostnader utan istället ge ett seriöst och simpelt intryck. Detta val 

anser vi symbolisera hur Lidl profilerar sig som ett enkelt företag med låga priser. I filmerna talar 

Lidl om att man som kund inte ska betala för saker man inte får med sig hem vilket blir en tydlig 

metafor för hur företaget vill framställa sig själva och sin verksamhet. Man slösar helt enkelt inte 

pengar på lyxig inredning eller onödigt höga elkostnader. Detta är även något som återspeglas i 

Lidls affärsidé som lyder vi säljer varor av högsta kvalitet till lägsta möjliga pris. De blir väldigt 

tydligt att  man fokuserar på varornas pris och hur man motiverar detta pris. Man gör även detta 

genom att använda sig av två avskalade filmer som båda utspelar sig inomhus. Endast några 

sekunder av den andra filmen är animerade och resten känns väldigt simpelt då allt  äger rum i en 

butik. Den överhängande känslan är att man även gällande skapandet av filmerna i sig har hållit en 

låg profil för att förmedla känslan av att Lidl är simpelt och billigt. Däremot är båda filmerna 
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regisserade av kände Måns Herngren och kanske inte alls är så billiga att producera men, man 

framhäver trots allt känslan av enkla, avskalade och billiga filmer.  

Man har i båda filmerna valt att använda sig av en manlig huvudkaraktär som leder åskådaren 

genom filmerna och talar direkt till dem. Detta knep, att använda sig av en karaktär genom flera 

filmer känner vi igen från andra företags reklamfilmer; framförallt de omtalade och omtyckte 

filmerna från ICA. Kanske har Lidl sneglat på konkurrenten och försökt skapa en liknande känsla, 

att  man följer en/flera karaktärer över en längre tid och att  dessa personer senare blir symboler för 

företaget. Genom att Lidl använder sig av karaktären John söker man att skapa en vi-känsla, att 

John är någon som representerar hur övriga medarbetare är. Även om ICAs reklamer mer kan liknas 

med en såpa har Lidl och John vissa gemensamma drag med sin konkurrent. Denna John tar väldigt 

stor plats i båda reklamfilmerna och talar till oss åskådare nästintill hela tiden. Han framställs även 

som en vanlig Lidl-anställd och agerar inne i butiken med sysslor som att plocka fram varor. Att 

John får stort utrymme beror på att man vill att folk ska koppla ihop honom med Lidl, ser man John 

på en affisch utomhus ska man direkt förstå att reklamen handlar om Lidl. Man försöker skapa en 

symbol för varumärket i form av en karaktär. Lidl hade även möjligheten att genom båda filmerna 

istället använda sig av en speakerröst som berättade allt för åskådarna, likt John gör nu. Kanske 

hade det bidragit till mer utrymmet för själva butikerna och Lidls produkter.  Detta skulle dock inte 

skapat någon karaktär eller ansikte utåt för Lidl vilket man ser ut att ha haft som mål. När man nu 

bestämt sig för att bygga upp  en karaktär och skapa en symbol för Lidl funderar vi lite kring varför 

man valde en man och inte en kvinna som huvudkaraktär. En kvinnlig huvudkaraktär hade skapat 

andra känslor och tolkningar kring filmerna. Detta är dock något vi valt  att inte diskutera mer kring 

eftersom vi inte tagit del av någon tidigare forskning kring genus och skillnaden på manliga 

respektive kvinnliga karaktärer inom reklam. 

Lidl använder sig av den kallade ”repetition-break plot structure” som vi har tagit upp i tidigare 

forskning (se 2.2). Det innebär att man skapar ett mönster som sedan bryts av en överraskande del. I 

det här fallet syns det i företagets båda filmer, först när Lidl förflyttar verksamheten från utomhus 

till inomhus med lock på frysarna. Det andra exemplet är när John efter att ha kört fram alla varor 

på pallar istället väljer att öppna lådorna åt kunderna.

I de båda reklamfilmerna återfinns en humoristisk ton. Man är ofta pedagogisk och övertydlig, 

exempelvis genom att använda tal och handling som samtidigt visar samma sak. Lidl ger i båda 

44



filmerna väldigt enkla lösningar för hur de ska spara på kostnader, för att  sedan uttalat "lyxa till det 

lite" och erbjuda kunderna tjänster som för oss känns självklara. Detta koncept har lite komik över 

sig och man visar och förklarar saker som är självklara och simpla. Anledningen till att man spelar 

på det humoristiska kan vara att man vill fånga åskådaren och få den att komma ihåg vad den just 

sett. Humor är ett vanligt knep  för att få åskådarnas uppmärksamhet och ett knep man använder sig 

av även här, om än i liten grad. De båda filmerna bygger även på en överraskningseffekt när man 

först presenterar en lösning och sedan förkastar den och levererar en ny och smartare idé. 

Åskådarna slängs väldigt snabbt över till den nya lösningen i såväl filmen om fryslocken som den 

om elförbrukning. Detta kan kopplas ihop med Perssons forskning (se 2.4) där han talar om 10 

principer för en framgångsrik annons. Även om den forskningen är några år gammal kan vi finna 

många likheter mellan de principer som nämns och Lidls reklamfilmer. Bland annat att reklamen 

har specifika och utvalda karaktärer som syns, att filmen är underhållande och samtidigt bjuder på 

överraskningar.  

Kameran i de båda reklamfilmerna fokuserar till stor del på karaktären John. Vid flertalet tillfällen 

använder man sig av närbild och John talar direkt in i kameran. Lidl vill är skapa känslan av att 

John verkligen talar direkt till oss åskådare och att vi är delaktiga i det som händer på skärmen. 

Hade man velat skapa en mer observerande känsla, att vi som åskådare endast tittade på i vad som 

skedde, hade Johns samtal kunnat utspela sig mot en annan karaktär. Istället för att  John talade i 

monolog till kameran hade en dialog mellan John och en annan karaktär ägt rum men så blev inte 

fallet. Detta hade kunnat  bidra till känslan av ett format vi känner igen från såpaserier, likt ICAs 

reklam, och att  vi får följa flera karaktärer och deras interaktion mellan varandra. Nu är istället John 

ensam aktör med oss som åskådare som mottagare och andra part. Dock finns det likheter mellan 

Lidls reklamfilmer och Ots forskning kring ICAs nyare reklamfilmer (se 2.5) gällande skapandet av 

en karaktär och att åskådaren får följa och lära känna honom/henne genom flera filmer. Lidl är ett 

av företagen som tagit efter det Ots beskriver som såpoperaformatet. 

Det är intressant hur Lidl valt  att arbeta med tal i de båda filmerna. Karaktären John står för allt tal 

och han pratar direkt  till åskådarna och oftast när han samtidigt tittar in i kameran. Man har valt att 

använda sig av detta direkta tal för att skapa känslan av närvaro och gemenskap, att John talar direkt 

till oss som åskådare. Dock använder John aldrig ordet du när han talar om Lidls kunder, något som 

hade förstärk den direkt känslan ännu mer. Istället talar han om Lidls kunder.  
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Genomgående för de båda filmerna är att de äger rum i och fokuserar på Lidls butiker. Man 

använder sig flitigt  av Lidls färgschema, blått, gult och rött. Färgerna ses både på karaktärer, på 

produkter i butiken och annan rekvisita. Schemat genomsyrar reklamfilmerna, även fast det är i 

diskreta toner. Detta ser vi som att  man vill förstärka sitt  varumärke och logotyp, att man vill 

ständigt påminna åskådaren om färgerna och få densamme att förstå att man befinner sig i en Lidl-

butik. Butiken är simpelt inredd och i den andra filmen uttalar man sig om detta även direkt, att  man 

hos Lidl inte lägger onödiga kostnader på dyr inredning.  

I slutet av de båda filmerna hörs en glad och kort liten melodi. Genom att använda en melodi för 

båda filmerna gör att man vill öka graden av igenkännande och skapar en så kallad signaturmelodi. 

Lidl vill att vi som konsumenter ska känna igen melodin och associera densamma till Lidl, även om 

man endast hör den och inte ser någon bild. De båda filmerna avslutas även med att Lidls logotyp 

kommer upp i bild. Att logotypen syns precis i slutet av filmen är för att åskådarna, efter att ha sett 

hela filmen, ska påminnas om vilket företag som står bakom reklamen. Det  blir även en liten 

påminnelse om att Lidl finns och hur deras logotyp ser ut vilket gör att  nästa gång man ska handla 

kanske tänker på just Lidl och väljer deras affär. 

I likhet med Coop försöker Lidl skapa en känsla av gemenskap, dock med annorlunda medel. Lidl 

bygger upp faktorn av igenkännande med hjälp  av sin karaktär. Coop fokuserar istället på 

medlemmarna och deras återbäring och på så sätt gemenskap. 

6.2 Coops två reklamfilmer

De två reklamfilmerna från Coop som vi valt ut skiljer sig åt  gällande uppbyggnad och stil. Dock 

fokuserar de båda i slutändan på samma sak, nämligen medlemskapet och medlemmarnas 

återbäring. Filmerna nämner bokstavligen att  medlemmarna får återbäring på det de handlar och 

Coop visar även med siffror att man kan få ut upp till fem procent i återbäring. 

I den första filmen talar en speakerröst till åskådarna och berättar om Coop och medlemmarnas 

återbäring. Denna person syns aldrig i bild. I den andra får vi följa en pappa och hans son när de 

handlar men vi får aldrig höra dem tala. Coop har inte som mål att skapa en karaktär och symbol för 

företaget utan låter istället idén och produkterna ta mer plats. Ena gången använder man sig bara av 

en persons röst och i den andra syns endast personen i bild utan att få komma till tals. Precis som vi 

nämnt under teoridelen (se 3.2) kan man använda sig av speakerröst för att leda åskådarna och 
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strukturera innehållet. Även här enar rösten åskådarna och samlar in dem under Coops medlemmar 

eller blivande medlemmar.  

Istället för att bygga en karaktär som talar till publiken har man i film nummer två valt en ”neutral” 

person som symboliserar den typiska och vanliga kunden i en Coop-butik. Detta gör att åskådarna 

kan känna igen sig i situationen, framförallt utifrån hur situationen framställs med det vardagliga 

handlandet som inte alltid är glamoröst  men ändå något som måste göras. Coop söker efter att skapa 

en vardagsverklighet och en hög faktor av igenkänning när vi följer pappan och sonen under flera 

årstider i en Coop-butik. Detta hela är uppbyggt som en stressad situation, han kanske precis har 

slutat jobbet och hämtat sonen från dagis samtidigt som han bara vill hem. Det hela späs på att det 

ligger en musikslinga som är väldigt stressande i sig. Just att  man är stressad och handlar i alla 

årstider och situationer är något som alla kan känna igen sig i. Det är just det Coop vill få fram, att 

handla hör till vardagen och man har svårt  att styra över vilken situation det är när man handlar. I 

detta vardagliga och tråkiga finns dock fördelen med att handla hos Coop - man får tillbaka pengar i 

form av medlemmarnas återbäring. Man ska känna att man tjänar på att vara kund hos Coop och att 

Coop bryr sig om dess medlemmar. Pennington talar om hur konsumenterna ser på produkterna (se 

2.1), antingen som nödvändiga, bekvämligheter eller rena lyxprodukter. Coop använder sig av ett 

liknande knep och framställer hela företaget och dess produkter som vardagligt enkla och något 

nödvändigt. Man visar inte upp (främst i den andra filmen) någon glamour eller lyx utan fokuserar 

istället på det vardagliga. 

Stort fokus i båda reklamfilmerna ligger på medlemmarnas återbäring. Man får inte veta så mycket 

om butiken eller varorna i sig utan det  viktiga är att man genom att vara en trogen kund hos Coop 

sparar man pengar. Detta passar bra in på deras affärsidé som lyder: Att  skapa ekonomisk nytta och 

samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för 

människor och miljö. Den första delen återspeglas i båda reklamfilmerna och den hållbara 

utvecklingen återspeglas framförallt i den första reklamfilmen där man befinner sig i en 

utomhusmiljö med miljömärkta varor. Där använde man sig av naturliga inslag (i form av ljus, ljud 

och symboler) och fokuserar på miljö. Även om natur och miljö får en stor plats i filmen talar Coop 

inte direkt om miljö och hållbar utveckling. Istället låter man omgivningen och de utplacerade och 

miljömärkta varorna tala implicit. En möjlighet för Coop hade varit att mer tydligt framhäva 

miljövänliga varor och kanske tala om vad Coop gör för att bidra till en hållbar utveckling, kanske 
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genom att speakerrösten talat om Coops arbete för miljön. Istället  hamnar, framför allt i den första 

filmen, den bildsköna naturen i fokus och inte hur man arbetar för att bevara densamma. 

Som tidigare nämnt skiljer sig de två reklamfilmerna åt i utseende. I reklamfilmen ”Återbäring” 

använder man sig av en speakerröst som skapar en trygghet och närhetskänsla för åskådaren 

samtidigt som den guidar oss igenom reklamfilmen. Med tanke på att denna reklamfilm sker i 

utomhusmiljö och på landet påvisar man att Coop är en grön livsmedelkedja och bryr sig om 

miljön. Det som filmen framförallt lägger fokus på är fördelen att vara medlem och återbäringen. 

Detta är ett stående inslag, inte bara i denna reklamfilm utan även i den andra Coop  reklamfilmen vi 

har analyserat. 

I båda filmerna syns Coops medlemskort, Medmerakortet, tydligt. Speakerrösten i den första filmen 

nämner till och med korten i sitt berättande och i den andra zoomar kameran in på kortet när pappan 

ska betala. Coop visar här vad det innebär att vara medlem, vad som krävs för att vara medlem och 

på så sätt delägare i Coop. Detta lilla kort symboliserar medlemskap och Coop. Korten får stor plats 

i båda filmerna för att göra det tydligt för åskådarna hur det ser ut och vad som krävs för att  få ta del 

av återbäringen. Hela Coops affärsidé baseras på medlemskapet och det är väldigt tydligt hur man 

fokuserar på detta i reklamfilmerna.

7. Slutsats
Syftet med vår studie var att undersöka hur Coop och Lidls reklamfilmer är uppbyggda, vilka 

likheter/skillnader man kan finna samt hur företagens affärsidéer återspeglas i deras tv-sända 

reklamfilmer. Genom vår analys anser vi att  syftet uppfyllts och de tillhörande frågeställningarna 

blivit besvarade. Dessa slutsatser presenteras nedan i direkt koppling till våra frågeställningar.

• Vilka skillnader och gemensamma drag i filmernas uppbyggnad kan man 

finna mellan Coop och Lidl?
Båda företagen försöker skapa känslan av gemenskap. Lidl fokuserar mer på butikerna som helhet, 

det låga priset och använder sig av en karaktär som representerar företaget. Coop lägger fokus på 

medlemmarna och återbäringen samtidigt  som man inte använder någon karaktär som symbol i 

reklamfilmerna. Båda företagen anspelar på miljövänliga alternativ, om än i olika mängder då Lidl 

endast nämner en mening om miljö i slutet  av första filmen. Coops första film däremot lägger större 
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vikt vid natur och sitt miljötänk. Lidl arbetar mer med överraskningsmoment, vändningar och 

humor - något som Coop knappt använder alls.

• Hur återspeglas företagens affärsidé i reklamfilmerna?
Lidl lägger stort fokus på att framställa sig som billiga och att  man som kund ska få ut så mycket 

som möjligt när man handlar hos Lidl. Ordagrant säger man att kunden endast ska betala för det 

man får med sig hem. Coops reklamfilmer visar på förmånerna med att vara medlem och att 

(framför allt i den första filmen) man bryr sig om miljön. Medmerakortet syns i båda filmerna och 

även miljömärkta varor. 

Våra resultat visar att företag inom livsmedelsbranschen, i detta fall Coop och Lidl, skiljer sig åt i 

sina reklamfilmer och bygger de samma kring sina affärsidéer. Framför allt Lidl har försökt att 

profilera sig genom att skapa en symbol, i form av en manlig karaktär, för sitt varumärke. Coop har 

istället försökt locka kunderna genom att visa på en vardag där många känner igen sig i och anspela 

på det som man kopplar ihop med svensk sommar.

Vår studie har fått fram intressanta resultat och området skulle absolut kunna studeras vidare, då 

över en längre period. Förslagsvis skulle man analysera fler filmer från Coop och Lidl över en 

längre tid eller kanske fokusera på en annan bransch. Vår analys skapade även frågan kring manliga 

och kvinnliga karaktärer inom reklam, något som hade varit väldigt intressant att studera ytterligare. 

Främst då hur svenska företag inom livsmedelsbranschen använder sig av manliga och kvinnliga 

karaktärer, i vilken utsträckning och hur filmerna skilde sig åt. Det skulle även vara intressant och 

se hur olika delar av befolkningen, beroende på exempelvis ålder, tolkar de fyra utvalda 

reklamfilmerna från Coop och Lidl som vi tagit del av.
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Sammanfattning
Vår studie behandlar teorierna semiotik, retorik och narration. Vi har även inkluderat delar från 

marknadsföring och reklam. Syftet var att  synliggöra skillnader och likheter kring två företags 

reklamfilmer inom livsmedelsbranschen, Lidl och Coop. I vår forskning har det relevanta varit  hur 

reklamfilmerna är uppbyggda och om de har följt företagens uttalade affärsidéer. För att kunna 

presentera detta resultat preciserade vi två frågeställningar. 

Vi valde ut två reklamfilmer från respektive företag, dessa filmer visades under 2010 – 2011. 

Genom kontakt med Lidl valde vi ut två reklamfilmer som hade visats v.9 – 47 under 2010. Genom 

mejlkontakt med de som hade producerat Coops reklamfilmer fann vi att Coop endast hade släppt 

en reklamfilm under 2010, varpå vi även fick inkludera en reklamfilm från 2011. Anledning till att 

vi valde just dessa två företag är att de är stora inom branschen och har stora skillnader i sina 

affärsidéer och sätt att driva sin verksamhet. 

Analysdelen tog upp varje reklamfilm för sig, där vi började med Lidls två reklamfilmer för att 

senare analysera Coop. Vi utgick från våra valda teorier under analysen för att få med allt  väsentligt. 

Inom semiotiken använde vi oss begrepp  som denotation, konnotation och metaforer. Inom 

retoriken arbetade vi med begrepp som logos, etos och patos och inom det narrativa talar vi om 

ljussättning, diegetiskt och icke-diegetiskt ljud. I diskussionsdelen diskuterade vi mer ingående om 

det vi hade funnit i reklamfilmerna och dess betydelser. I slutsatsdelen svarade vi på de två 

frågeställningar vi tidigare hade presenterat och kunde dra slutsatserna att det både fanns såväl 

likheter som skillnader mellan filmerna. Vi kunde även konstatera att företagens affärsidéer 

återspeglades väl i de utvalda reklamfilmerna.
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