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Abstract 

Syftet med denna studie var att studera hur fyra reklamfilmer för de mest sålda bilmodellerna 

i Sverige 2013 förmedlar budskap, sociala identiteter och kulturella värderingar. Genom att 

avslöja de inbäddade myterna ämnade vi ta reda på de ideal, attityder och värderingar som 

genomsyrar reklamerna och hur de upprätthåller samhällets maktordningar. Vi ville slutligen 

se om och hur den hegemoniska ideologin reproduceras i filmerna. Metoden som använts är 

en semiotisk analys och de teorier som studien grundar sig på är bland annat semiotik, 

ideologi, hegemoni och commodity self. De resultat som genererats visar att personerna i 

reklamfilmen tillhör medel- och övre medelklass och att de olika reklamfilmerna gömmer 

myter om familj, äktenskap, Sverige och manlighet. Reklamfilmerna lovar dessutom i sin 

framställning av bilen ett enklare (Volkswagen Passat), äventyrligare (Volvo V60 och S60), 

kärleksfullare (Volkswagen Golf) och friare (Volvo V70) liv.  

 

Nyckelord: Semiotik, commodity self, ideologi, reklamfilm, Sverige, myter, bilar, identitet. 
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1. Inledning 

Det kapitalistiska samhället är uppbyggt kring konsumtion där människor till stor del skapar 

sina identiteter via de produkter de köper. Detta identitetsskapande kallas commodity self och 

är något som företag använder sig av i reklam där deras produkter får stå för en viss typ av 

livsstil och på något sätt lovar ett bättre liv (Sturken & Cartwright, 2009 s.279). En produkt 

som ofta brukar förknippas med olika typer av livsstilar är bilen. Beroende på hur du lever 

och vad som intresserar dig kan bilmodell och märke signalera din sociala identitet och status 

(Lindgren, 2009, s.106). Bilmarknaden utgörs av ett stort antal varumärken och företag som 

alla konkurrerar med varandra. Till detta tillkommer ett ännu större antal bilmodeller, där 

varje företag har sin egen speciella uppsättning. En viss bilmodell skiljer sig inte nämnvärt 

från andra då de alla har samma egentliga syfte och funktion. För att utmärka sig bland 

konkurrenterna måste varumärkena och de olika bilmodellerna därför profileras och anpassas 

efter olika målgrupper. Bilmodellen måste ha något extraordinärt attribut och förknippas med 

en livsstil, tillvaro och identitet som målgruppen önskar uppnå eller vill vara en del av. Dessa 

attribut och konnotationer till produkten förmedlas sedan via reklam för att försöka få 

potentiella kunder att förknippa vissa önskvärda värderingar och känslor med produkten 

(Sturken & Cartwright, 2009 s.291).  

 

Utifrån detta är det intressant att studera reklamfilm för bilar som är producerade för ett 

speciellt land och anpassade efter de kulturella värderingar, traditioner och föreställningar 

som råder där. Genom att bringa till ljus de inbäddade myterna i sådana filmer kan förståelse 

fås om vilka ideal, attityder och värderingar som genomsyrar dessa medieprodukter. Dessa 

kan antas reflektera de föreställningar som dominerar i samhället i övrigt eftersom filmerna är 

anpassade efter just denna kulturella kontext (Williams, 2010, s.154-155). Myter är direkt 

kopplade till ideologi och då myterna förstås kan det avslöjas hur de reproducerar den rådande 

ideologin samt normaliserar och befäster syner på vad som exempelvis är manligt och svenskt 

(Lindgren, 2009, s.88). Ideologi präglar populärkulturen och när en åskådare av exempelvis 

en reklamfilm förstår filmens innebörd blir hen samtidigt delaktig i reproduktionen av den 

rådande ideologin (Lindgren, 2009, s.159-161). En bra analysmetod för att granska dolda 

myter och bakomliggande ideologi i bildbaserade mediaprodukter är semiotik. Semiotiken 

förser forskaren med verktyg att tolka de tecken som kommunicerar mening och på en djupare 

nivå förstå vad de faktiskt säger om den kultur och samhälle vi lever i (Williams, 2010, s.154-

155). 
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I detta arbete analyseras en reklamfilm vardera för Sveriges fyra mest sålda bilmodeller. 

Genom att undersöka vilka myter de bygger på och de identiteter som förmedlas hoppas vi 

bringa klarhet i hur företagen bakom bilarna uppfattar de svenska konsumenterna. Att just de 

fyra vanligaste bilmodellernas reklamfilmer studeras beror på att bilarna används av ett 

betydligt antal människor i Sverige. Det är intressant att se vilka livsstilar som framkommer 

som eftersträvansvärda och vilka sociala identiteter som länkas till bilen eftersom detta 

reflekterar företagens syn på sina kunder. Analysen kan tala om vilka identiteter som är 

förknippade med de mest sålda bilarna i Sverige. Detta kan visa på vad företagen anser vara 

normalt och vanligt, vilket också kan upptäckas genom de dolda myterna.  

  

1.2 Bakgrund 

År 2013 såldes det i Sverige 269 599 personbilar och de fyra mest sålda modellerna var Volvo 

V70, Volkswagen Passat, Volvo S60/V60 och Volkswagen Golf (BIL Sweden, 2014, s.1) Det 

är alltså dessa bilmodellers reklamfilmer vi har valt att studera. Detta eftersom det kan antas 

att de attribut som framhävs i reklamfilmerna för dessa bilar är viktiga anledningar till varför 

folk köper dem. Framställningen av bilen och personerna i reklamerna säger något om den 

målgrupp företagen bakom bilen riktar sig till. Eftersom de är de mest sålda modellerna 

berättar det även om vilken målgrupp företagen tror är deras största.  

 

BIL Sweden som statistiken kommer från är den svenska branschorganisationen för 

tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. BIL Sweden publicerar 

månadsvis statistik över nyregisterade personbilar, lastbilar och bussar (BIL Sweden, 2014). 

Vi har i denna studie utgått från statistiken för år 2013 nyregistrerade bilar och rör på så sätt 

inte begagnade bilar.  

 

1.2.1 Bilen som symbol 

 

Bilen är inte bara ett fordon och ett verktyg för att förflytta sig. Beroende på modell och 

varumärke så signalerar den en identitet och livsstil. Inom populärkulturen har bilen ett starkt 

symboliskt värde och kommunicerar som objekt tydliga meddelanden. Meddelandet kan ha att 

göra med vilken typ av person bilägaren vill signalera att denne är. Exempel på detta är hur en 

sportbil kan tyda på medelålderskris eller en playboylivsstil och hur en en minivan talar om 
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att ägaren är en fotbollsmamma (Lindgren, 2009, s.106). Bilen i populärkulturen fungerar 

också som ett uttryck för ett eftersträvansvärt tillstånd. För en sportbil kan det handla om 

manlighet, potens och hastighet vilket gör den till ett euforiskt objekt (ibid, s.107) som 

genomsyras av euforiska värden som längtan och strävan (ibid, s.103). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att studera hur fyra reklamfilmer för de mest sålda bilmodellerna 

i Sverige 2013 förmedlar budskap, sociala identiteter och kulturella värderingar. Genom att 

avslöja de inbäddade myterna ämnade vi ta reda på de ideal, attityder och värderingar som 

genomsyrar reklamerna och hur de upprätthåller samhällets maktordningar. Vi ville slutligen 

se om och hur den hegemoniska ideologin reproduceras i filmerna. 

 

De frågeställningar studien utgått från är: 

 

Vilka sociala identiteter förmedlas i reklamfilmerna och vilken roll har bilen i detta? 

Vilka myter finns inbäddade i reklamfilmerna och vad säger det om den kulturella kontexten 

de skapats inom?  

Reproduceras eller utmanas den rådande kapitalistiska ideologin i reklamfilmerna? På vilket 

sätt görs detta? 

 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning rörande myter, identiteter, målgrupper och ideologi i reklam har utgått från 

metoder som semiotik, kvantitativ innehållsanalys, survey-undersökningar och fallstudier. 

Studier har bland annat gjorts för att bringa klarhet i på vilka sätt olika reklamkampanjer 

lyckats eller misslyckats i att framföra sina budskap, vilka ideologiska värderingar som finns 

inbäddade i reklamaffischer från modeföretaget Diesel samt skillnader i hur ölmärken 

marknadsförs lokalt respektive globalt. Det finns ett fåtal tidigare artiklar i vilka reklam för 

bilar har analyserats. Den av relevans för vår undersökning är Patrick Calliers studie Class as 

a semiotic resource in consumer advertising: Markedness, heteroglossia, and commodity 

temporalities (2014) där reklamfilmer för bilen Ford Pick Up Truck F-150 analyserades. 

Syftet med analysen var att granska den massmediala porträtteringen av sociala klasser i 

reklamfilmerna samt för att se hur bilen som produkt framställdes i dessa. Resultaten visade 
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att användningen av stereotypa sociala identiteter i reklamerna fungerade som en 

representation av konsumenternas klassidentitet och att klass blev en konsumentkategori. 

Dessutom reproducerar reklamfilmernas porträttering av klasskillnader de hegemoniska 

relationerna mellan konsumenter från medelklassen och personer från andra klasser. 

Författaren påvisar även att olika sociala identiteter undertrycks det kommersiella syftet och 

att reklamen både framkallar ett visst konsumentbeteende och omformar de hegemoniska 

uppfattningarna av sociala skillnader och orättvisor. Slutligen kunde analysen visa att de 

faktiska produktionsförhållandena för Fords pick up gömdes - fetischerades - i reklamfilmerna 

genom att två personer fick representera hela tillverkningen av bilen.  

 

I Chris Arnings artikel Kitsch, irony, and consumerism: A semiotic analysis of Diesel 

advertising 2000–2008 (2009) analyserades företaget Diesels reklamkampanjer semiotiskt i 

avseende att blottlägga de ideologier som genomsyrade texterna. Arning använder termen 

“kitsch” - vilket är synonymt med dålig smak, undermålig kvalité och överdriven 

sentimentalitet - för att beskriva den specifika stil och resurser som utmärker Diesels 

reklamkampanjer. Ironi är ett annat medel med vilket Diesel marknadsför sina produkter. 

Analysen av märkets reklamaffischer tydde på att de ironiska och kitschiga tecken som 

genomgående förekom i dessa var ett uttryck för att Diesel framställde sig själva som att vara 

emot konsumtionssamhället. Affischerna humoriserade samhälls- och miljöproblem och hade 

en ofta dystopisk samhällssyn. Artikelns författare argumenterade för att Diesel med sina 

kampanjer på ett strålande sätt nedvärderade konsumtion samtidigt som de genom sin 

manipulation av tecken också propagerade för dess fördelar. Med detta utgår företaget från en 

ideologi som motsätter sig kapitalismen samtidigt som de själva i allra högsta grad är en del 

av den Diesels affischer som konventionell reklam för en glamorös livsstil och ger löften om 

ett framgångsrikt liv till sina konsumenter. I kontrast till detta står kon. På en denotativ nivå 

fungerar notationerna som tecknen ger då de ifrågasätter själva möjligheten att nå denna typ 

av framgång.  

 

På forskningsområdet utmärker sig även Koemans Joyce artikel Cultural values in 

commercials: Reaching and representing the multicultural market? (2007) där holländska, 

flamländska, amerikanska, turkiska och kinesiska reklamfilmer kvantitativt analyserats för att 

se vilka kulturella värden som är inbäddade i dessa. Till detta har också reklamfilmerna 

studerats utifrån innehåll och stil. Koeman har utgick från andra forskares utarbetade skalor 

för att avgöra om de kulturella värderingarna i filmerna var individuella, kollektivistiska eller 
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blandade. Inom ramen för detta finns värderingar som rör makt, stimulation, prestation och 

nöje på individnivå samt tradition, säkerhet, anpassning till samhället och slutligen 

uppskattning och upprätthållning av välfärd för människor och natur på en mer blandad eller 

kollektiv nivå. Andra variabler som filmerna analyserades utifrån utvecklades från tidigare 

forskning om mjuk kontra hård- försäljningsapproach och studier om reklamers stil och 

innehåll. Resultaten visade att det både fanns likheter och skillnader i användningen av 

värderingar och kommunikationsstilar från både individuella och kollektiva samhällen. Det 

framkom att de individuella värderingarna var de som huvudsakligen kommunicerades i 

reklamfilmer från båda typer av samhällen. Vad gällde formen på reklamerna var nästan alla 

grundade i någon typ av känsla och många berättade en historia. De reklamfilmer som var 

från länder med ett samhälle där individen är i fokus tenderade att ha en mer direkt 

kommunikationsstil än filmer från Turkiet och Kina där samhället är mer kollektiviserat. Trots 

att Koemans syfte och metod skiljer sig från vår studie är fokusen på kulturella värderingar en 

viktig gemensam nämnare. De kulturella värderingarna som uttrycks i reklamfilmer är ofta 

inbäddade i olika myter vilka vi ämnat avslöja och relatera till hur de reflekterar ideal och 

värderingar som råder i Sverige.  

 

Callier (2014) och Arnings (2009) studier undersökte med semiotik som metod olika aspekter 

av varumärkens reklam för att avslöja den bakomliggande ideologin samt representationen av 

en specifik samhällsklass i dessa. Arnings studie påvisade att trots att Diesels reklam utgav sig 

för att motverka den rådande samhällsordningen och ifrågasätta kapitalismen så bidrar den i 

och med att den erbjuder en produkt att konsumera fortfarande till att reproducera den 

dominerande ideologin. Analysen påvisade också hur tecken som fyllts med betydelse genom 

ironi och kitsch användes för att kommunicera budskap som utmärker sig från många andra 

varumärkens reklamkampanjer. Med vår studie ämnar vi avslöja om och hur den rådande 

ideologin reproduceras i reklamfilmer för populära bilmodeller. Till denna undersökning har 

vi adderat målet att blottlägga vilka sociala identiteter som representeras i filmerna och hur 

detta görs. Calliers analys har lagt en grund för vår studie genom att visa hur framställningen 

av människor och klassidentiteter framkommer i amerikansk reklamfilm för en viss bilmodell. 

Vad vi önskar bidra till på detta specifika forskningsområde är hur framställningen av 

människor och konstruktionen av deras identiteter ser ut i fyra reklamfilmer för Volvo och 

Volkswagen som är riktade till en svensk publik. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teorier och begrepp som denna studie grundar sig på är semiotik och dess tillhörande 

begreppsapparat samt ideologi, hegemoni, commodity self och commodity fetishism. 

Dessutom tas hänsyn till hur bilar avbildas i reklam och att olika typer av bilar kan signalera 

speciella identiteter. 

 

3.1 Semiotik 

Semiotik ser på kommunikation som meningsskapande och används för att studera allt som 

kommunicerar. Av högsta vikt inom semiotiken är att allt som går att tolka består av tecken 

och att vi människor genom dessa skapar betydelse (Mats Ekström & Ulla Moberg, 2008, s. 

17). Verkligheten anses bestå av text, vilket är ett gemensamt ord för allt som är 

betydelsebärande och kan läsas, tolkas och avkodas (ibid, s.18). Semiotiken har utvecklat en 

rad olika begrepp för tolkningen av tecken. Först och främst består ett tecken enligt Saussure 

en av semiotikens skapare av det betecknande vilket är uttrycket eller ordet för någonting 

och det betecknade som syftar till innehållet och den mentala föreställningen som uttrycket 

ger upphov till (ibid, s. 19).  

 

En annan viktig person inom semiotiken är Peirce som till skillnad från Saussure menar att 

tecknet består av tre delar: symbol, ikon och index (Mats Ekström & Ulla Moberg, 2008, s. 

21). Symbolen har en socialt överenskommen men godtycklig relation mellan det 

betecknande och det betecknade. Ikonen får sin betydelse genom att betecknande liknar det 

betecknade. I indexet finns en relation och orsakssamband mellan det betecknande och det 

betecknade där exempelvis rök tyder på att det finns eld (Rose, 2012 s, 119).  

 

Enligt Barthes är myter de kulturella värden och föreställningar som finns på den konnotativa 

nivån (Ekström & Moberg, 2008, s.25). Mytens funktion är ideologisk då den ger uttryck åt 

bakomliggande intressen, antingen medvetet eller omedvetet. Den upprätthåller de 

maktordningar som existerar i samhället och får dessa att verka naturliga och självklara 

(Lindgren, 2009, s. 88). Socialt, historiskt och kulturellt bestämda maktförhållanden och 

uppfattningar blir genom myten till något naturligt (ibid, s. 81). Texter, berättelser och reklam 
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komponeras så de förmedlar kulturell mening. En bild eller text är därför på konnotativ nivå 

länkad till de ideologiska föreställningar som finns i samhället (Ekström & Moberg, 2008, 

s.25). På detta sätt bidrar medier till att upprätthålla ideologin då tecken och bilder skapar 

ideologisk mening utan att ifrågasättas. Barthes menade att myten i det moderna samhället 

främst rör kapitalism och borgerlig ideologi och framställer dessa som självklara och 

oundvikliga (Williams, 2010, s.154-155). Med semiotiken som analysmetod kan alla de myter 

som framkommer som naturliga avnaturaliseras för att avslöja de bakomliggande kulturella 

värderingarna (Lindgren, 2009, s. 85).  

 

Metaforer används för att beskriva en sak med en annan och på så vis utvidga dess betydelse 

(Lindgren, 2009, s. 89). Meningen är att konkretisera med hjälp av ett tecken som bildligt 

uttrycker en del av verkligheten med en annan. Metaforen gör det abstrakta mer påtagligt och 

lättare att känna igen. Den kan även förenkla komplicerade förhållanden (Ekström & Moberg, 

2008, s.25-26). Exempel på metaforer är när någon använder uttrycket “att klättra i karriären” 

för att beskriva framgång och befordran i ett yrke eller “match” för att beskriva politik (ibid, 

s.25-26). 

 

Metonymi är när en del betecknar en helhet i syfte att konkretisera och framhäva (Ekström & 

Moberg, 2008 s.26). Det handlar om tecken som är sammanlänkade med varandra, där de ena 

tecknet får stå för det andra och en formulering ersätts med en annan (Lindgren, 2009, s.90).  

 

Barthes anser att alla bilder är polysema och går att tolka på en mängd olika sätt. Där av 

använder han sig av begreppsparet förankring och relä som har att göra med relationen mellan 

bild och text. Förankring syftar till att ord fixerar en särskild betydelse av flera möjliga i en 

bild. Relä är hur ord och bild kompletterar varandra och tillsammans skapar betydelse 

(Ekström & Moberg, 2008, s.23). Slutligen är denotation och konnotation centrala begrepp 

inom semiotiken. Denotation är den uppenbara, konkreta, direkta betydelsen av en bild, text 

eller ord. I motsats till detta står konnotation som syftar till de betydelser, associationer, 

känslor, idéer, tankar och kulturella innebörder som något ger upphov till (ibid, s.24). 

 

3.1.1 Semiotikens brister och förtjänster 

Semiotik är centralt för att förstå kultur som en meningsskapande process (Sturken & 

Cartwright, 2009, s.459). Teorin har kritiserats för att inrikta sig för mycket på systemet av 

tecken snarare än på bruket av dessa och på produktionen av betydelser (Ekström & Moberg, 
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2008, s. 27). Det här har vi försökt undvika i vår analys genom att i hög grad kombinera teorin 

med ideologi och representation samt lagt fokus på att avslöja myter som bär på kulturella 

värderingar i reklamfilmerna. 

 

3.2 Representation 

Representation är hur någonting återges och som vi utefter den kultur vi lever i kommer 

överens om regler och system för hur det ska tolkas (Sturken & Cartwright 2009 s.14). När 

något representeras skapas mening. En representation är aldrig en direkt och helt sann avbild 

av något och när bilder produceras skapas samtidigt föreställningar om det avbildade. Sällan 

har en efterbild en helt fixerad betydelse utan mening skapas istället utifrån vilka tecken som 

används och hur åskådaren uppfattar dessa (Ekström, 2008 s.13-14). Ett exempel på detta kan 

vara att vi vet att en flagga symboliserar ett land (Sturken & Cartwright 2009 s.14). Detta gör 

att reklam formas efter den kultur och ideologi som råder i samhället. Utifrån vad som 

värderas som till exempel vackert, glamoröst och viktigt i samhället kan företag forma sina 

reklamer. Utifrån de överenskomna regler som finns om hur representationen av en produkt 

ska tolkas, kan argument för den skapas (Sturken & Cartwright 2009 s.23-24). 

 

3.3 Ideologi 

Ideologi enligt Althusser syftar till ett system av representationer som styr folks tänkande och 

är nödvändigt för att folk ska kunna förstå sin relation till omgivningen. Denna förståelse och 

idéer är strukturerade på bestämda sätt (Lindgren, 2009, s.159). Ideologi gör att vissa speciella 

värderingar så som vikten av frihet, framgång och familj ses som naturliga och självklara i det 

vardagliga livet (Sturken & Cartwright 2009 s.23). Meningen med ideologi är att försäkra att 

reproduktion av rådande sociala förhållanden fortgår genom att få människor att tänka och 

agera utifrån de koder som kan möjliggöra detta. Ideologi yttrar sig i folks handlingar, ritualer 

och sociala överenskommelser. Därmed är populärkulturens olika texter uttryck för praktiker 

som ger ideologin en faktisk befintlighet (Lindgren, 2009, s.159-161). Mediabilder är viktiga 

beståndsdelar av konsumentkulturen i vilka sociala värderingar både konstrueras och 

upprätthålls (Sturken & Cartwright 2009 s.23). Det är när en åskådare av exempelvis en 

reklamfilm förstår filmens innebörd som hen samtidigt blir delaktig i reproduktionen av den 

rådande ideologin (Lindgren, 2009, s.159-161). 
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3.3.1 Kapitalism 

Det västerländska samhället har kapitalismen som ekonomiskt system. Systemet utmärks av 

att personer och framför allt företag äger eller investerar i produktion, distribution och utbyte 

av varor och ekonomiska medel. Kapitalismen baseras på en ideologi av fri handel, öppen 

marknad och individualitet. Varor värderas inte utifrån hur de används utan från deras värde 

på marknaden (Sturken & Cartwright 2009 s.433)  

 

3.3.2 Hegemoni 

Enligt Gramsci upprätthåller samhällets elit sin maktposition genom organiserat samtycke. 

Maktförhållandena naturaliseras och ses som självklara genom ideologiska processer. Den 

dominerande ideologin upprätthålls således inte genom tvång och våld. I samhället existerar 

också andra typer av ideologier som motsätter sig den dominanta. Därför pågår hela tiden en 

kamp mellan ideologierna om den hegemoniska positionen i samhället (Berglez & Olausson, 

2008, s. 133) 

 

3.4 Reklamens mening och utformning 

Reklam är inom det kapitalistiska marknadssystemet en nödvändighet och uppstår eftersom 

det råder konkurrens om kunders uppmärksamhet. För att ett företag eller varumärke ska 

kunna konkurrera med andra måste enbart varans positiva egenskaper framhävas så att den 

kan framkomma som det bästa av alla möjliga alternativ. I och med att inga nackdelar hos 

varan påpekas i reklam kan den liknas med den systematiska manipulieringen av tankar och 

känslor som kännetecknar propaganda (Mral & Larsson, 2004, s. 19). Reklam utformas alltid 

genom att mer eller mindre tydligt skildra ett problem som exempelvis ett sötsug eller hudens 

åldrande. Produkten som presenteras framkommer sedan genom svårbemötta kategoriska 

påståenden som lösningen på problemet och lovar därmed att bringa lycka till konsumenten 

(ibid, s.19).  

 

De genrer som existerar inom reklam är undervisning eller argumentering samt narration eller 

drama där den första typen fått minskad betydelse medan den sistnämnda idag är allt 

vanligare och viktigare. (ibid, s.12). Detta är något som påvisas i Koemans (2007) studie där 

nästan alla av de analyserade reklamfilmerna berättande en historia och förmedlade någon 

sorts känsla. Två dimensioner som har identifierats inom reklam är den informativa som ger 
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konsumeten fakta och data om produkten eller varumärket samt den transfomativa som 

arbetar med att länka användingen av en produkt med positiva psykologiska faktorer (Mral & 

Larsson, 2004, s. 12). Reklam övertalar gärna utan att argumentationen sker helt öppet. 

Övertygandet sker då på yttrande- och kontextnivå istället för på den språkliga nivån. Ett 

berättande av en historia skänker nöje till konsumenten som på så vis bli mer mottaglig för 

övertalning eftersom den inte upplevs som påträngande (Korpus, 2008, s. 20) 

 

3.5 Commodity fetishism och commodity self  

Commodity fetishism kallas den process där produkter töms på värde gällande deras 

produktion och istället fylls med abstrakt mening som oftast förmedlas via reklam. Begreppet 

gäller också hur speciella livsstilar och sociala kvalitéer ges till varor istället för till olika delar 

av det sociala livet. Utifrån commodity fetishism värderas varor inte efter vad de gör utan 

efter deras pris, utseende och konnotationerna de ger. Att exempelvis anta att ett bilvarumärke 

ökar en persons personliga värde är att engagera sig i commodity fetischism (Sturken & 

Cartwright, 2009 s.435). 

 

Begreppet commodity self handlar om hur människor genom konsumtion skapar sin identitet. 

Genom att exempelvis köpa en viss typ av kläder, smink eller bil bygger konsumenten upp en 

bild av hur hen är som person och hur personer runt omkring kommer att uppfatta henom. 

Detta är någonting som företag använder sig av i sin reklam då de bygger den utifrån att det 

med deras produkt går att förmedla sin personlighet (ibid, s.435). 

 

3.6 Bilens avbildning i reklam  

Positionen i vilken en bil avbildas väcker i sin tur en speciell typ av associationer och 

innefattar bestämda värden och föreställningar. Bilens pose har förutbestämda konnotationer 

kopplade till denna. En snedställd bil, med dess vänstra framsida mot kameran, är ett givet 

tecken i vår kultur. Posen konnoterar bilen som ett åtråvärt objekt, något att längta efter att 

äga och fungerar som symbol för en speciell livsstil. Barthes benämner detta som ett euforiskt 

värde (Lindgren, 2009, s.105).  

 

3.7 Tillämpning av teorierna 

En semiotisk begreppsapparat gör det möjligt att föra fram och tolka de djupare betydelserna 

av reklamfilmerna för att avslöja den bakomliggande ideologiska meningen hos dessa 
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(Williams, 2010, s.157). För att få reda på hur reklamerna kommunicerar mening och 

förmedlar budskap undersöks de myter, symboler, metaforer, metonymier och konnotationer 

som finns inbäddade i dessa. Särskilt myten kan säga något om de föreställningar och 

kulturella värden som existerar på konnotativ nivå (Ekström & Moberg, 2008, s. 24). Barthes 

påtalade medias roll i att sprida en ideologisk världssyn genom deras förmåga att få tecken 

och bilder att fungera på specifika sätt. Hans syn på ideologisk mening i media betonar vikten 

av den symboliska representationen (Williams, 2010, s.157). Hur bilder representeras och hur 

vi uppfattar dem är knytet till den rådande ideologin och på så sätt berättar representationer i 

media om ideologin som dominerar i samhället (Sturken & Cartwright, 2009, s.23). Semiotik 

kan enligt Barthes användas för att avslöja den dolda betydelsen av kommunikationen för att 

få reda på hur den ramas in av speciella typer av värderingar (Williams, 2010, s.157). Att utgå 

från ideologi öppnar för en kritisk analys av hur reklamfilmerna upprätthåller eller motsätter 

sig den dominanta, kapitalistiska ideologin i samhället. Ideologi genomsyrar alla 

medieprodukter och det är intressant att se efter om och hur filmerna reproducerar rådande 

ideal och värderingar. Kopplat till ideologi är sedan begreppen commodity fetishism och 

commodity self som är grundstenar i konsumtionssamhället (Sturken & Cartwright, 2009, 

s.279). En analys av bilreklamer kan säga hur människors identitet kopplas till bilarna genom 

framställningen av produkten och målgruppen.  

 

4. Metod och material  

I denna del beskrivs metoden för vår studie samt tillvägagångsättet i analysen. En diskussion 

förs också om metodens problem. Här presenteras också det material som valts ut och på 

vilket sätt urvalet skedde.  

  

4.1 Semiotisk analys 

I denna studie analyseras reklamfilmer semiotiskt för att se efter hur bild, ljud och text i dessa 

övertygar samt förmedlar ett budskap och olika konnotationer. Med semiotik kan en bild eller 

som i detta fall - film, plockas isär för att förståelse ska fås om hur den fungerar i förhållande 

till ett större system av betydelser (Rose, 2012, s. 105). Syftet med en semiotisk analys av 

myter är att påvisa hur vissa värderingar, föreställningar och attityder produceras och 

reproduceras (Lindgren, 2009, s. 85). Genom den begreppsapparat som semiotiken erbjuder 
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har vårt material studerats ingående för att se efter hur de olika tecknen kommunicerar 

mening (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). 

 

Reklamfilmerna som analyserats är multimodala eftersom de omfattar flertal 

kommunikationsformer genom att innehålla både rörlig bild, tal, musik och skrift (Björkvall, 

2009, s.8) Med semiotiken går det att analyserar hur dessa olika delar tillsammans och var för 

sig skapar mening och känslor i reklamerna, detta på en detaljerad nivå 

 (Kress & Leeuwen, 2001, s.2-3). De olika delarna kan både samarbeta för att förmedla 

betydelser eller var för sig förmedla olika känslor och meningar som tillsammans skapar ett 

helhetsintryck (ibid, s.20).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

När vi analyserat de reklamfilmer som valts ut har vi sökt efter de metaforer, metonymier, 

myter, symboler, ikoner och index som förekommer. Vi har utifrån en semiotisk teoretisk 

grund sett efter hur olika tecken konnoterar djupare betydelser, känslor, associationer, tankar 

och kulturella idéer och vilka dessa är.  

 

Analysen i detta arbete delades upp i flera led. Först beskrevs det som hände och förekom i 

reklamfilmerna på en huvudsakligen denotativ nivå. Därefter analyserades människorna, 

miljön och bilen i dessa. Här tog vi reda på hur människor och bilen framställdes med hjälp av 

olika semiotiska medel och hur den omgivande miljön påverkade denna framställning. 

Dessutom såg vi till hur bild, ljud, musik och text samverkade och fungerade som reläer eller 

förankringar för att framföra reklamfilmernas budskap. Slutligen gjordes djupare tolkningar 

av de konnotationer som filmernas tecken gav upphov till. Dessa handlade om de inbäddade 

myter och värderingar som framkom och hur sociala identiteter representerades i filmerna. 

Detta relaterades sedan till ideologi och hur reklamfilmerna upprätthöll eller motsatte sig den 

dominerade ideologin och maktordningen.  

 

4.3 Varför semiotik?  

Semiotik handlar i grund och botten om tecken och om hur betydelse skapas i 

kommunikation (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). Då meningen med denna studie är att se till 

hur några specifika reklamfilmer för bilar kommunicerar mening, budskap och argument till 
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potentiella konsumenter är semiotik en bra metod för att ta reda på vad dessa är och på vilket 

sätt de syns.  

 

En djupare förståelse av hur reklamfilmerna övertygar hade kunnat fås om semiotiken 

kombinerades med en retorisk analys. Dock är huvudfokus inte i denna studie inte att se till 

argumenten som framförs utan hur olika komponenter samverkar för att förmedla budskap 

och betydelser. En socialsemiotisk analys som ser till semiotiska resurser och är starkt 

kontextbetonat hade kunnat användas istället för den traditionella semiotiken om vårt mål 

med analysen hade varit att ta reda på hur människor använder semiotiska resurser i olika 

sammanhang (Ekström & Moberg, 2008, s. 28). Då vår analys görs för att studera några 

reklamfilmers budskap och hur de skapar mening passar den traditionella semiotiken bättre 

som analysmetod. 

 

4.4 Metodproblem 

Eftersom vi använt oss av en kvalitativ metod är det svårt att generalisera våra resultat till 

andra reklamfilmer (Bryman 2008, s.369). Resultatet säger egentligen bara någonting om de 

specifika filmerna vi analyserat. Även om en kvalitativ studie inte är generaliserbar så ger vår 

studie en djupare kunskap och en uppfattning av hur reklamfilmer kan se ut. En annan aspekt 

som kan vara ett problem med kvalitativ forskning är att slå fast vad forskaren konkret gjort 

eller kommit fram till i sina slutsatser vilket i så fall visar på att studien har en bristande 

transparens (Bryman 2008, s.370). Detta har vi undvikit genom att så exakt som möjligt 

redogöra för hur vi genererat våra resultat och relaterat dessa till teorierna.  

 

Semiotik är en tolkande metod där teckens meningar inte kan observeras utan måste tolkas 

och förstås utifrån samhällets och kulturens koder. Därför kan vi som forskare inte förstå en 

text utan att redan ha en förståelse av dessa koder. Detta skapar ifrågasättande av det 

vetenskapliga värdet. Därför har vi för att få en större vetenskaplig kvalité på vår studie varit 

noggranna med att följa de metodregler och kriterier på vetenskaplighet som finns för 

tolkande metoder (Ekström & Larsson, 2012, s.14-17). Dessa regler är: 

 

 Koherens: En tolkning i sina olika delar bör hänga ihop och vara konsistent. Detta har 

vi tänkt på genom att koppla teorin till analysen och genom att först beskriva filmerna 

innan djupare analys gjordes.  
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 Omfattning: Tolkningen bör så långt som möjligt innefatta alla föreliggande 

uppgifter och får inte bygga på ett ensidigt urval där det som bekräftar tolkningen lyfts 

fram och där resten bortses. Detta har vi följt genom att gå igenom reklamfilmerna 

flertal gånger, omnämnt alternativa tolkningar och varit öppna för att resultaten 

påvisat annat än förväntat.  

 Intersubjektivitet: För att en tolkning ska vara korrekt krävs att flera oberoende 

forskare gör en liknande tolkning av samma företeelse. Detta har vi gjort genom att vi 

båda har sett till reklamfilmerna var för sig och gjort liknande tolkningar.  

 Öppenhet: En tolkning får aldrig vara förutsägbar utan forskaren ska alltid vara öppen 

för alternativa tolkningar, förhålla sig kritisk till sina egna fördomar och efter hand 

ändrar sin förståelse. Detta har vi gjort genom att i varje tolkning tänka på ytterligare 

betydelser och inte utgått från en bestämd uppfattning om vad reklamfilmerna 

förmedlar.  

 Djup: Tolkning som identifierar djupare betydelser är bättre än tolkningar som enbart 

är ytliga och tydliga. För att få våra tolkningar så djupa som möjligt har vi sett till de 

myter som finns inbäddade och kopplat resultaten ideologiskt. 

 Kontextualitet: Beroende på i vilken kontext språkliga uttryck och sociala handlingar 

förekommer har de olika betydelser. Därför har en tolkning som hänvisar till det 

specifika sammanhanget större vetenskaplig kvalité än en tolkning som bortser från 

detta. En växling mellan del och helhet är en viktig del i tolkande metoder (ibid, s.17). 

Vi har varit noga med att se till kontexten vilket är reklamfilmer för bilar 

 

Semiotik har kritiserats för att presentera analyser som om de är objektiva, vetenskapliga 

redogörelser snarare än subjektiva tolkningar. Semiotiska analyser förefaller bygga på 

tillfälliga intryck och kan uppfattas som osystematiska. Kritiker menar också att den rena 

strukturalistiska semiotiken bortser från flera led såsom exempelvis produktionsprocess, 

användarnas tolkning och intentioner, samt kulturella, ekonomiska och politiska kontexter 

(Ekström & Moberg, 2008, s.27). För att undvika detta har vi varit noggranna med att våra 

tolkningar har stöd i teorierna. 
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4.5 Material  

Det materialet vi valt i vår forskning är svenska reklamfilmer från 2013 och 2014 för de fyra 

mest sålda bilarna i Sverige under 2013, där två av bilarna är från Volvo och två från 

Volkswagen. 

 

Vi valde att studera bilreklamer då de enligt vår uppfattning ofta är uppbyggda på liknande 

sätt med en person som kör en bil på en väg, men sedan med fokus på olika argument. 

Dessutom är det nog riktigt att anta att reklam för olika bilmodeller riktar sig till specifika 

målgrupper och det sällan bara är bilen som säljs utan den ska även vara anpassad efter en 

speciell livsstil.  

 

Andledningen till att vi valde reklamfilmer som studieobjekt beror på att det är ett 

multimodalt medel för företag att sända ut sina budskap. Genom att studera hur bild, ljud och 

text samverkar kan en lite bredare bild av företags metoder för att övertyga och försöka sälja 

sina produkter fås. 

 

De reklamfilmer vi samlat in kommer alla från företagens egna svenska officiella Youtube-

kanaler. Dessa källor är pålitliga eftersom filmerna där garanterat är skapade av och för 

varumärket. Det negativa kan vara att företagen själva väljer vilka reklamfilmer de vill ska 

synas på sin kanal och de har möjligheten att välja bort reklamfilmer de fått kritik för eller 

som inte fått önskad effekt. Trots detta är varumärkenas Youtube-kanaler den bästa och mest 

lättåtkomliga platsen att hitta filmer från företagen. Volvos kanal är verifierad av Youtube 

vilket är en garanti för att kanalen tillhör det företag eller person som den utgör sig för att 

göra (Youtube, 2014). Volkswagens kanal saknar denna verifiering men varumärkets svenska 

hemsida länkar till kanalen vilket fastställer dess äkthet (Volkswagen, 2014).  

 

4.6 Urval 

Vi valde att analysera reklamfilmer från Sveriges fyra mest sålda bilmodeller. För att ta reda 

på vilka dessa var utgick vi från BIL Sweden som är den svenska branschorganisationen för 

tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. BIL Sweden publicerar 

månadsvis statistik över nyregisterade personbilar, lastbilar och bussar (BIL Sweden, 2014). 

Listan toppades av Volvo V70, Volkswagen Passat, Volvo S/V60 och Volkswagen Golf, i den 
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ordningen (BIL Sweden, 2014, s.1). Urvalsramen var respektive bilmärkes svenska 

Youtubekanal där företagen samlat reklamfilmer för olika bilmodeller men även andra filmer 

såsom reklam för produkter till bilarna samt andra filmer kopplade till varumärket. Då vi i 

denna studie enbart tänkt studera reklam för de bilmodeller som var i topp på listan sorterade 

vi ut de filmer som var för just dessa. Filmerna i urvalet var producerade åren 2013-2014 för 

att de skulle vara relativt nya och aktuella och därmed kunna representera dagens 

reklamfilmer. Fram till denna punkt var urvalet målinriktat (Bryman, 2008, s. 392). Då de 

äldre och icke-relevanta filmerna sorterats bort återstod en reklamfilm för Volvo V70, tre för 

Volvo S/V60, åtta för Volkswagen Golf och tre för Volkswagen Passat. För att välja ut en 

reklamfilm för vardera bil gjordes ett slumpmässigt urval för varje modell där en 

slumpgenerator fick fram en siffra som representerade varsin film. Filmerna valdes ut 21:a 

november 2014. 

 

Eftersom vi har gjort ett målinriktat urval kan en generalisering till populationen inte göras 

(Bryman, 2008, s.392). Detta är vi medvetna om men eftersom vår studie är kvalitativ har vi 

ändå valt att göra detta sorts urval eftersom detta kan ge en förståelse av hur de mest sålda 

bilarna framställs och vilka människor de riktar sig till. Vi inte är ute efter att göra en 

generalisering och därför har detta urval mest relevans för vår studie eftersom vi kan få ut det 

material vi behöver för analysen.  

 

5. Resultatredovisning 

Följande avsnitt presenterar analys och resultat av det material som studerats. 

 

5.1 Analys av Volkswagen Passat 

 

5.1.1 Beskrivning av reklamfilmen 

Reklamen börjar med att visa flertal klipp där olika personers ben syns, klippen är filmade 

från fötterna upp till midjan. De människor som filmas har olika sorters kläder och skor och 

ser ut att tillhöra människor i olika åldrar och av olika kön. Personerna går på olika typer av 

underlag och det är tydligt att alla har problem med att ta sig fram på det. Först är det ett barn 

i sneakers som springer efter en boll och glider ner för en backe av grus. Nästa person bär 
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också sneakers och kommer inte upp för en backe då det är lerigt och trots att personen 

springer glider hen bakåt. Nästa person bär höga svarta stövlar som ses glida in under ett släp 

och hinner inte stanna förens foten berör ena hjulet. I följande klipp syns en man i låga finskor 

som trampar i en vattenpöl och sedan försöker skaka av sig vattnet från foten. Efter detta går 

ett par sandalbeklädda fötter på en strand som sjunker ner i sanden när personen försöker ta 

sig upp för en backe. Slutligen är det ett barn som går i lera med gummistövlar och när hon 

klättrar in i en bil fastnar stövlarna och står kvar. När barnet klättrar in i bilen syns bilen för 

första gången i bild, även om det bara är däcket som syns. På fälgen syns Volkswagens logga 

och detta är första gången det går att förstå att det är reklam för Volkswagen. I resterande del 

av reklamen syns den röda bilen åka runt på olika vägar på landet i ett sommarlandskap. 

Vägen och bilens däck är flertal gånger filmad i närbild för att tydliggöra att det är olika 

underlag bilen åker på. I slutet kommer en voice-over som säger: “4MOTION 4-hjulsdrift ger 

bättre grepp på alla underlag” samt en vit text tonar upp där det står: “Passat 4MOTION.” på 

en rad och på raden under står “För Sveriges alla vägar.”  Detta syns kvar i bild när det byts 

till nästa klipp där bilen som står på en väg med lite gräs och vatten i bakgrunden. På andra 

sidan vattnet syns träd och i vattnet åker en båt. I detta klipp tillkommer även en text under 

bilen där det står “Passat Variant TDI 140 4MOTION Masters. Pris från 280 800 kr.” även 

detta i vit text men i lite mindre teckenstorlek. Rösten har under båda dessa klipp pratat och 

när rösten tystnar har den sagt: “4motion fyrhjulsdrift ger bättre grep på alla underlag. Just nu 

kan du välja till 4MOTION till Volkswagen Passat för bara 6900 kronor” När rösten pratat 

klart blir det en svart bild och Volkswagens logga kommer upp och en manlig röst säger 

“Volkswagen das auto”. När personen säger “das auto” kommer detta även upp i vit text 

under märket i samma typsnitt som innan. 

 

Musiken som spelas i reklamfilmen är lättsam och glad. I början av reklamen är den låg och 

ligger i bakgrunden. Då hörs det ljud från när barnet glider, fotstegen och plask i vattenpölen 

över. När bilen sedan filmas åka runt i sommarlandskap höjs musiken och den blir mer 

komplex och framträdande. 

 

5.1.2 Personerna 

De fötter som syns i bild representerar olika åldrar, kön och livsstilar vilket framkommer 

enbart av att se skorna, en bit av benen och miljön runt omkring. Exempel på detta är den 

första personen som kommer springande efter en boll. Personen ser liten ut och det 

tillsammans med bollen skapas uppfattning om att detta är ett barn. Kläderna som syns på 
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barnet är blå sneakers, grönrandiga strumpor, grå trekvartsbyxor samt en blå tröja. Färgerna 

på kläderna och personens utstyrsel gör att barnet tolkas som en pojke. Barnet glider i gruset 

och verkar inte bry sig att det stänker grus (Se bild 1). Dessa tecken signalerar att denna 

person är ett barn som gillar aktivitet och rörelse och att det inte spelar någon roll om han 

smutsar ner sig när han leker. Ett annat par fötter som syns är de som tillhör personen som går 

i staden och trampar i en vattenpöl. I detta klipp är det nu mörkt ute vilket tyder på att det är 

kväll och personen har bruna lågskor i mocka och vita strumpor med blåa prickar, mörkblå 

byxor och en beige rock. Kläderna signalerar att denna person är en man. När personen 

trampar i vattenpölen försöker han bli av med vattnet vilket tyder på att han inte gillar att 

blöta ner sina skor. Alla dessa tecken ger konnotationer till att detta är en man som bor i 

staden och som bryr sig om att vara välklädd. Ett till exempel på en person vars fötter syns i 

reklamen är den som går på stranden. Personen har flipflop på sig samt en blommig kjol och 

en väska i flätat strå syns, kläderna tyder på att personen är en kvinna. Alla tecken konnoterar 

tillsammans att det är sommar, kvinnan är ledig och har varit på stranden.  

 

Att de olika personerna kan kopplas till olika livsstilar beror på commodity self, som syftar 

till att en viss typ av kläder gör att en personen uppfattas på ett speciellt sätt (Sturken & 

Cartwright 2009 s.435). I denna reklam samspelar även miljön för att förstärka den 

uppfattningen om personerna som väcks av kläderna. Att personen som går i staden är 

välklädd är förväntat då hans kläder passar in i en stadsmiljö mer än exempelvis en lantlig 

sommarmiljö. Hade barnet iförd sneakers jagat en boll i staden istället för i grusbacken hade 

bilden gett andra konnotationer och uppfattningar om personen.  

 

Två personers ansikte får synas i bild, den ena är barnet som kommer inspringande i bild 

genom leran. Barnet har blåa gummistövlar och en gul underdel och klättrar in i en bil. När 

barnet klättrat in i bilen filmas ansiktet och ner till midjan, det syns då att det är en tjej i långt 

oranget hår uppsatt i två toffsar som hänger ner på varsin sida av huvudet. Hon har på sig en 

randigtröja och den gula underdelen som antogs vara en regnkappa syns inte utan det visar sig 

vara en kjol. Den andra personenen vars ansikte visas i bild är en man som sitter i förarsätet 

och kollar upp i backspegeln när flickan klättrat in och på så sätt antas suttit och väntat på 

henne vilket ger konnotationer om att han är flickans pappa eller åtminstone känner flickan. 

Mannen syns som hastigast i backspegeln och det enda som syns av honom är hans ansikte 

och att han har glasögon och skäggstubb. Flickan syns däremot le, rycker på axlarna och kolla 
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ut innan bilen åker iväg, flickans uttryck till mannen bygger även de vidare på konnotationer 

om att dessa personer känner varandra väl.  

 

Alla dessa människor konnoterar olika livsstilar men blir ändå representerade i reklamen och 

bidrar till en tänkt målgrupp eftersom alla dessa människor skulle behöva 4MOTION för att 

kunna ta sig fram lika enkelt som Passaten. Det är däremot fokus på de två sista människorna 

i reklamfilmen då deras ansikten visas. Eftersom de personer vars ansikte visas är en liten tjej 

och vad som konnoterar att vara hennes pappa skapas tankar kring att det är främst en 

familjebil. Eftersom det även är flickans ansikte som syns mest väcker även detta 

konnotationer till en familjebil. Detta då barn är ett index på familj och tankar om att det finns 

föräldrar till barnet skapas speciellt i kontexten av en bilreklam. 

Bild 1: Ett barn glider på underlaget när hen springer efter en fotboll. 

 

5.1.3 Miljö 

De olika benen som filmas i bild signalerar som tidigare nämnt olika typer av livsstilar genom 

både kläder och miljö. Miljöerna är både stad, strand och på landet. Gemensamt för alla de 

miljöerna som syns är att de har underlag som på något sätt skapar problem för de som tar sig 

fram på dessa. I denna del är inte fokus på miljön det viktigaste, den är bara med och 

förstärker. Miljön får däremot mer betydelse senare när bilen filmas.  
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När bilen åker runt på olika underlag och miljöer är det alltid grönt runt om och mycket 

grusvägar. Miljöerna konnoterar svensk landsbygd och sommar då den har flertal tecken vi 

kan koppla till detta. Dessa tecken är syrener som blommar, växtlighet som är typisk för 

svensk skog såsom björkar, andra lövträd och granar. I de flesta klipp skiner solen. I ett klipp 

syns även en gärdesgård som starkt konnoterar till svensk landsbygd (detta syns i Bild 2). När 

texten “För Sveriges alla vägar.” sedan dyker upp blir det ett relä till betydelsen att det är i 

Sverige bilen blir körd eftersom både bild och text då syftar till eller symboliserar Sverige 

(Ekström & Moberg, 2008 s.23). 

 

Den svenska sommaren på landet som miljöerna i reklamfilmen symboliserar kan kopplas till 

en myt om det idylliska, lantliga Sverige. Den slogan som används i filmen är “För Sveriges 

alla vägar”. Trots detta finns inga klipp på bilen i exempelvis stadsmiljö eller på motorväg där 

många människor i Sverige brukar färdas. Heller förekommer inga sekvenser från annat än en 

solig sommardag. Sveriges alla vägar representeras på så vis inte konkret i reklamfilmen. 

Istället får ett lantligt sommar-Sverige fungera som en metonymi för hela landet (Ekström & 

Moberg, 2008 s.23). 
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Bild 2: Den grönskande lantliga miljön är dominerande för hela reklamfilmen. Landskapet 

som filmas fungerar som en metonymi för hela Sverige och Sveriges vägar utan att för den 

skull vara representativt för detta. Den idylliska landsbygden bygger på myten om det 

lantliga, lugna sommar-Sverige vilket i denna screenshot förstärks av gärdesgården i 

bakgrunden. 

 

5.1.4 Bilen 

När bilen filmas är det mycket fokus på underlaget, detta framkommer tydligt då den med 

enkelhet kan köra iväg från leran där stövlarna fastnar. Då bilen lätt åker från leran utan 

minsta problem fungerar stövlarna och alla de andra skorna innan, som metaforer för andra 

bilar och deras däck. Metaforen konkretisar på detta sätt Passat 4MOTIONS överlägsenhet 

när det gäller att ta sig fram på svåra underlag jämfört med andra bilar utan att faktiskt visa 

några andra bilar i reklamen. Hur bra Passat 4MOTION är på väggrepp illustreras sedan 

ytterligare genom att den enkelt tar sig fram på en mängd olika underlag som grus, 

vattenpölar och asfalt (ett exempel på detta syns i bild 3). 

 

När voice-overn säger “4MOTION 4-hjulsdrift ger bättre grepp på alla underlag” är detta ett 

relä för det som i bild visats i reklamen. Bild och påstående samverkar och kompletterar 

varandra för att tydligt visa vad produkten är och varför den är bra (Ekström & Moberg, 2008, 

s.23). Argumentet som görs i reklamen handlar egentligen om tillvalet fyrhjulsdrift som går 

att köpa till bilmodellen Passat. 
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Bild 3: Bilens däck filmas när den med lätthet åker på ett antal olika vägunderlag. Detta är 

kopplat till fötterna i början av filmen som hade problem med att ta sig fram på olika 

underlag. 

 

När bilen åker runt i sommarlandskapet filmas den från olika vinklar, det är från sidan, 

framifrån, snett framifrån, bakifrån och ovanifrån. När bilen sen i slutet ställs upp och 

information om priset kommer i text är bilen då i den posen vi tidigare nämnt i teorin där den 

står snedställd för att skapa en uppfattning om att bilen är en produkt att eftersträva (Lindgren, 

2009, s.105). 

 

5.1.5 Kulturella värderingar, attityder och idéer 

Att låta ett sommarlandskap vara en metonymi för hela Sverige bygger på myten om att det är 

på detta sätt “det riktiga” Sverige ser ut. Reklammakarna ansåg att denna bild var 

representativ för hela landet. Det eftersträvansvärda är det idylliska, grönskande, lugna, 

vackra och soliga. När Passaten porträtteras i detta landskap framställs den som att ha en 

naturlig och självklar plats där. Detta trots att bilen som fordon står för det motsatta som 

negativ miljöpåverkan och industrialisering.  

 

Ingenting i reklamfilmen antyder eller berör bilens tillverkning och den blir i detta avseende 

fetischerat. Däremot läggs fokus i framställningen av produkten på vad den faktiskt kan göra 
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istället för dess utseende och vilka konnotationer den ger. Här förekommer alltså inte 

uppenbar commodity fetishism (Sturken & Cartwright, 2009 s.435).  

 

Den sociala identitet som Passaten förknippas med i filmen är personer som gärna lever nära 

naturen och vill vistas i den. Att låta vissa känslor dominera en reklam är enligt Koeman 

(2007) mycket vanligt och här förmedlar filmens glada och lättsamma ton lycka och enkelhet. 

Genom detta samt miljön och musiken utlovar reklamen ett bekymmerslöst liv. Bilen ska 

köpas för att användas och inte för att signalera status. Därmed blir commodity self, 

identitetskapande via produkten, (Sturken & Cartwright, 2009 s.435) inte framträdande då 

målgruppen inte tycks vara särskilt brydda av socialt anseende. Paradoxalt nog köper ändå 

konsumenten en identitet tillsammans med Passaten vilket just är denna obrydda, prestigelösa, 

natur- och familjeorienterade människa.  

 

Reklamen för Passaten verkar inom ramarna för kapitalismen där den argumenterar för 

produktens fördelar och försöker säljas på en marknad. Den ifrågasätter inte heller hur 

samhället är uppbyggt. Däremot tycks inte konsumtion för status skull vara viktigt för 

målgruppen. Reklamfilmen reproducerar därför den rådande ideologin genom att uppmuntra 

till köp av en produkt men gör det i en kontext där varor inte ger värde till människan utan där 

produkten hjälper dem i livet. Genom att framställa bilen som ett viktigt hjälpmedel får den en 

framträdande, och naturlig plats i pappan och flickans - och i förlängningen målgruppens - liv. 

Bilägande framkommer som en självklarhet i reklamfilmen vilket reproducerar kulturella 

värderingar om bilens betydande roll i samhället.  

 

5.2 Analys Volvo S60 V60  

 

5.2.1 Beskrivning av reklamfilmen 

Det första som syns i reklamen är en person iklädd hjälm som filmas från axlarna uppåt. 

Personen tar ett steg fram i slowmotion och texten “Nearly two decades” tonas upp. Mannens 

hjälm är vit, gul, svart och blå och i nästa klipp syns en bil rulla framåt, lackerad samma blåa 

färg som synts på hjälmen. I detta klipp syns texten “of pushing Volvos”. Nästa klipp filmar 

kugghjul och texten “to their limit” tonas upp och följer med in i nästa klipp där bilen filmas 

när den åker i vatten. I nästa klipp syns personen i hjälmen i närbild och allt som syns är hur 

hen sluter sina ögon. Bilden blir svart och texten “Now put into a road car” tonas upp. 
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Musiken som spelats i bakgrunden och som hittills varit lugn tystnar. Ett berg filmas och 

längre bort skymtas en väg och texten “Meet the other Volvo” tonas upp samtidigt som ljudet 

av en motor hörs. Bilen kör i hög hastighet in i bild. Den har samma ljusblå färg som tidigare 

setts på hjälmen och racerbilen. Alla klipp tidigare har varit i slowmotion men denna bil 

filmas utan några effekter när den åker i full fart på en raksträcka. Sedan filmas bilen när den 

åker runt på olika vägar. Det är mycket snabba klipp, panoreringar och zoomningar och 

reklamens filmstil kännetecknas av att kameran är i ständig rörelse. I många av sekvenserna 

åker bilen från kameran eller närmar sig den från ett avstånd. Kameran följer ibland Volvons 

åktur genom att färdas bredvid den i samma hastighet. Det visas några klipp inifrån bilens 

förarsäte där en gestalt håller i ratten eller växlar och där instrumentbrädan syns. Bilen som 

filmas är för det mesta en sedan men även sekvenser av en combi som åker på vägarna 

förekommer. Under alla klipp spelas dramatisk musik. I slutet parkerar bilen bredvid en lastbil 

som det står “Volvo Polestar Racing” på. Bilden tonar ut och ersätts med svart bakgrund där 

en ljusblå och vit tredimensionell logotyp snurrar fram. Den stannar till och blir 

tvådimensionell. Utformningen av logotypen är en ljusblå kvadrat med en silvrig linje runt 

om. I nederkanten står “Polestar” i tunt silvrigt typsnitt. Under logotypen tonar orden “When 

driving matters” fram i vitt. Logotypen tonar ut och ersätts med att ordet “VOLVO” snurrar- 

och tonar fram. Runt om ordet tonar en silvrig logotyp fram som består av en cirkel med en 

pil uppe till höger och “VOLVO” skrivet mot blå bakgrund tvärs över cirkeln. 

 

5.2.2 Personer 

Människorna i reklamfilmen har inga framträdande roller utan skymtas bara kort eller filmas i 

kontext av racing. I början av filmen syns två människor och i bakgrunden skymtas armen av 

en tredje. Den första av dessa har ansiktet nästan helt täckt av hjälmen. Då varken ansiktet 

eller kroppen syns är det nästan omöjligt att säga vilket könstillhörighet hen har. Hjälmen och 

det lilla som går att se av kläderna konnoterar att detta är en racerförare (se bild 4). Hos den 

andra personen som är i bild lite senare går bara ögonpartiet att se. Det är omringat av vad 

som ser ut att vara en hjälm vilket talar för att denna person också kör racerbilar. De grova 

ögonbrynen och de få dragen i ansiktet som skymtas gör att personen antas vara en man även 

om detta inte går att fastställa med säkerhet. En person till går att skymta i reklamfilmen. 

Detta är när kameran är inuti Volvon och överblickar bilens instrumentbräda, ratt och vägen 

utanför framrutan. Här syns då en hand på ratten och ett mörklagt ansikte i profil. Den grova 

handen och de drag som går att se av ansiktet signalerar att det är en man som kör. Han har 
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varken hjälm eller är klädd i racingutstyrsel eftersom bilen som nu visas inte är en racerbil 

utan gjord för att köras på vanliga vägar. De sista två personerna som skymtas i reklamen 

knuffar på en racerbil i slutet och det är enbart deras siluetter som syns. 

 

I denna reklamfilm har de människor som förekommer ingen framträdande roll. Istället är 

bilen huvudkaraktär och argumenten som framförs baseras på hur bilen liknar en racerbil och 

inte hur den används av människor i vardagen.  

 

 

Bild 4: Personens utstyrsel är kopplad till racing. 

 

5.2.3 Miljö 

Vädret i reklamfilmen är genomgående gråmulet och vägarna är blöta. I de första klippen är 

den miljö som skymtas nästan enbart asfalt. Och i kontexten att racerförare och racerbilar 

också filmats så antas asfalten tillhöra racerbanor. Vägarna som Volvon sedan åker på slingrar 

sig bland karga klippor och grått vatten. Enstaka röda hus skymtas i bakgrunden vilket tyder 

på att platsen inte bebos av många människor. I miljön förekommer knappt någon växtlighet 

och de träd som finns har inga löv. De nakna träden talar om att årstiden då filmen spelats in 

var sen höst till tidig vår. Färgtonerna i reklamen går nästan uteslutande i olika gråa nyanser 

som bryts enbart av bilen med sin ljusblåa klara färg. Denna utstickande färg drar till sig 

åskådarens blick och det förstärker att bilen har huvudrollen i filmen. Den gråa, karga 
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omgivningen med vattnet och all sten är dramatiska och dramatiken förstärks starkt av 

musiken som spelas (se bild 5). 

 

Slutligen kör bilen fram och ställer sig bredvid en parkerad lastbil som det står “Volvo 

Polestar Racing” på. Nu är det natt, underlaget är mörkt och vått med lastbilen och Volvon 

som speglas i det. I bakgrunden skymtas en gul-blå läktare och en ljusblå racerbil. I och med 

att Volvon kör in i denna miljö bland dessa fordon och läktaren förstärks kopplingen mellan 

racingvärlden och bilen.  

 

Den regniga miljön, dramatiska landskapet och växlingen från dag till natt signalerar att bilen 

är skapad så att den går att köras bra trots svåra förhållanden.  

 

Bild 5 Grått är den dominerande färgen i reklamfilmen och miljön består av berg, vatten, 

växter utan löv samt asfalterad väg. Bilen har en blå färg som utmärker sig mot den grå 

miljön runt omkring. Uppmärksamheten dras därför till bilen som har huvudrollen i 

reklamfilmen. 

 

 

5.2.4 Bilen 

Texterna “Nearly two decades” “of pushing Volvos to their limit” “Now put into a road car” 

“Meet the other Volvo” som står skrivna i början av reklamfilmen kombineras till ett 
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meddelande om att Volvo nu släpper den bil som de har utvecklat under 20 år. Orden fungerar 

som reläer till det som samtidigt visas i bild. Bilderna är kopplade till racing och kugghjulen 

konnoterar mekaniken inuti bilen och blir därför en metonymi för tillverkningen. Dock syns 

aldrig en racerbana, racerbil eller förare i sin helhet i bild utan klippen består enbart av 

närbilder. Dessa blir då metonymier, där delarna representerar hela racingvärlden (Ekström & 

Moberg, 2008, s. 26). Text och bild arbetar tillsammans för tala om för åskådaren att denna 

bil är byggd som en racerbil men skapad för att köras på vanliga vägar. Det ensamma pianot 

som musiken utgörs av, tillsammans med texten och att klippen alla är filmade i slowmotion 

fungerar som en uppbyggnad och presentation av något annat. Förväntningar byggs upp på att 

något storslaget snart ska dyka upp och klimax nås när musiken tystnar, kameran visar 

klipphällar och vatten och ett starkt motorljud hörs. Texten “Meet the other Volvo” 

presenterar det som nu ska dyka upp. Musiken ljuder igen och är nu dramatisk. Det här bidrar 

till en bild av bilen som något storslaget. Bilen är lackerad i samma ljusblå nyans som 

racerbilen och hjälmen som visats innan vilket signalerar en korrelation mellan dessa. Färgen 

är även densamma som används i Polestars logotyp och används för att symbolisera företaget. 

Den ljusblåa färgen konnoterar i denna kontext att denna Volvo är racerbilen som skapats för 

att köra på vanliga vägar.  

 

I reklamfilmen används flera metoder och tekniker för att påvisa hur bra och fort bilen kan 

köra. Bilen filmas ofta när den åker från kameran vilket blir ett tecken på att den kör fort och 

att kameran därför inte hinner följa med i dess rörelse. Volvon filmas både nära och långt i 

från och det klipps fort mellan olika vinklar och avstånd. Några få sekvenser är inifrån 

framsätet där ratten och instrumentbrädan syns. Tekniker som hjälper till att förstärka 

framställningen av bilen som väldigt snabb är användningen av slowmotion och lätt 

snabbspolning. Slowmotion används även när bilen kör genom en vattenpöl vilket är en 

dramatisk effekt som även påvisar att dess grepp mot underlaget är bra. Från det att Volvon 

synts för första gången är den med i bild hela tiden fram till slutet av reklamen när företagens 

logotyper visas. Produkten får väldigt mycket exponering och filmen söker inte övertyga med 

känslor eller mänsklig interaktion med bilen. Vad som framkommer i bild är att Volvon kan 

köras i hög hastighet men fortfarande med säkerhet då den har bra väggrepp. Ljudet bidrar till 

framställningen av bilen som extraordinär och texten och bilden som visats i början av filmen 

tillsammans med den gemensamma ljusblåa färgen talar om kopplingen den har till racerbilar. 
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När bilen i slutet rullar in bredvid lastbilen ställs den i en snedställd position för att väcka 

tankar kring ett objekt att begära (Lindgren, 2009, s.105).  

Bild 6: Bilen åker mot kameran som inte tycks hinna följa med i den hastiga farten hos bilen 

som därför hamnar allt närmare i bild.  

 

5.2.5 Kulturella värderingar, attityder och idéer 

Racing och bilintresse hör historiskt till myten om vad som är manligt. Tillsammans med 

musiken och landskapet som för tankarna till presentationen av en hjälte i en film bidrar blir 

den sammantagna uppfattningen att reklamfilmen i huvudsak riktar sig till män och på så sätt 

reproducerar myten om vad som är manligt. Reklamfilmen skapar mening genom de många 

tecken som ger löften om att Volvon är som en racerbil. Därmed likställs även föraren av 

bilen med en racerförare. Kopplingen till racing och framställningen Volvon visar på att den 

är till för personer som gillar att köra bil och gärna vill att det ska gå fort. Bilen framställs 

som en viktig källa för nöje och äventyr och fungerar som statussymbol för personer som tar 

sitt fordon på högsta allvar då tonen i reklamen är seriös och episk. Reklamfilmen ger därmed 

löften om en maskulin bekräftelse till konsumenten via fantasin av att bilen förstärker ens 

commodity self genom fart och känslan av kontroll (Sturken & Cartwright, 2009 s.282).  

 

Kugghjulen i bild och texten som visas i början av reklamfilmen antyder tillverkningen av 

bilen. I och med detta fetischeras den inte fullständigt men den verkliga produktionsprocessen 
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är fortfarande dold. Förväntningen som byggs upp innan bilen visas i bild, den stora 

exponeringen av fordonet och den svulstiga kontext den representeras inom bidrar alla till 

framställningen av Volvon som något att begära och eftertrakta. Volvon framställs som 

åtråvärd utifrån både prestanda, utseende och status och lovar konsumenten ett större 

självvärde i och med möjligheten att identifiera sig med racerförare. I detta avseende verkar 

reklamfilmens tecken utifrån commodity fetishism (Sturken & Cartwright, 2009 s.435). 

 

Reklamfilmen för Volvo S60 & V60 motsätter sig inte på något sätt den dominerande, 

kapitalistiska ideologin utan är uppbyggd utifrån konsumism, commodity fetishism och 

commodity self. Reklamen arbetar utifrån en världssyn där produkten står i fokus och där 

individens identitet skapas och uttrycks genom denna. Den kapitalistiska ideologin 

reproduceras genom att uppmuntra till att använda en bil som symbol för status, intressen och 

livsstil.  

 

5.3 Analys Volkswagen Golf 

 

5.3.1 Beskrivning av reklamfilmen 

En man och en kvinna är på väg mot en silvrig bil som står parkerad i nattlig stadsmiljö 

utanför en byggnad med stora glasfönster. De ler mot varandra och sätter sig i bilen. Ett finger 

ses trycka på en knapp med orden “START ENGINE STOP”. Musik börjar spela när mannen 

trycker på knappen. Att musiken senare höjs då mannen skruvar på en knapp på 

instrumentbrädan signalerar att ljudet är diegetiskt. Diegetiskt ljud är sådant som kommer från 

någon källa i själva narrativet (Bolin, 2008, s.51).  Bilen åker och kameran följer med i dess 

rörelser och filmar från flera vinklar. Den blänker och ljus reflekteras i lacken. Personerna 

filmas i närbild när de kastar långa blickar mot varandra, ler, trycker sig mot sätet och 

kvinnan virar en hårlock runt fingret. Dessa klipp varvas med bilder på bilen som åker genom 

en mörk stadsmiljö. Bilen kör in på en uppfart framför ett hus, kvinnans mun är i närbild när 

den biter sig i läppen och sedan syns bilen bakifrån. Dess lysen slocknar och musiken tystnar. 

Mannen och kvinnan lutar sig mot varandra för att kyssas men avbryts av någon som säger 

“eew”. De tittar fort bakåt i bilen och en flicka och en pojke i baksätet på bilen syns. De gör 

grimarser och pojken drar fram armen och åker därefter bakåt med sitt säte. Mannen och 

kvinnan filmas igen och börjar skratta. Mot en svart bakgrund dyker texten “ En flexibel 

familjebil med extra utrymme” upp. Texten läses samtidigt upp av en kvinnoröst. I nästa klipp 
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upptar bilen större delen av bildrutan men i högerkant syns kvinnan och flickan hand i hand 

gå mot huset. Under bilen står “Nya Golf Sportsvan.” skrivet. En blåsilvrig logga mot svart 

bakgrund tonar fram genom att ljus kastas på den. En mansröst säger “Volkswagen - Das 

Auto. Orden “Das Auto.” tonar fram i vitt under loggan.  

 

5.3.2 Personerna 

De personerna som det ligger mest fokus på i reklamfilmen är mannen och kvinnan, de är 

oftast filmade i närbild och deras kläder syns inte tydligt. När de går in i bilen syns det dock 

att mannen har en grå tröja med en vit skjorta under och gråa byxor. Kvinnan har en mörk 

topp och ser uppklädd ut. Att de är uppklädda är ett index på att de gjort någonting i staden 

där bilen står parkerad, exempelvis besökt en restaurang. Att tankar om restaurang väcks 

beror på att det syns en byggnad i bakgrunden när de kliver in i bilen som ser ut att vara detta 

eller liknande. Under klippet i filmen när mannen höjer musiken på radion syns en ring 

ringfingret. När kvinnan virar håret runt fingret syns även en ring på henne. Ringen är en 

symbol för äktenskap och konnoterar att det här är ett gift par.  

 

I reklamfilmen märks en sexuell attraktion mellan mannen och kvinnan. De visuella tecken 

som konnoterar attraktionen är långa blickar som kastas på den andra personen när den tittar 

åt andra hållet. Kvinnan snurrar även en lock runt fingret och biter sig i läppen. Klippet när 

kvinnan biter sig i läppen är i närbild och de finns även fler närbilder på både mannen och 

kvinnan. Dessa klipp som är filmade i närbild bidrar till känsla av närhet och känslan av 

sexuell attraktion (exempel på detta syns i bild 7 & 8). Den attraktion som visas i filmen 

förankras i musiken som är långsam med rytmiska trumslag där texten går “Listen to me 

baby, listen to me baby, I want you baby, I want you baby, stay with me baby, tonight.” 

Mansrösten som sjunger drar ut på de sista orden. Dessa attribut gör att den framkommer som 

sensuell. 

 

Eftersom både musiken och närbilderna förstärker känslan av attraktionen går tecken som när 

kvinnan sluter ögonen och ler att koppla sexuellt, i en annan kontext hade detta inte varit 

självklart men här tolkas tecknet på detta sätt.  När bilen stängs av och musiken tystnar byggs 

en förväntan på att något kommer hända upp. När mannen och kvinnan sedan i nästa klipp 

lutar sig i närbild framåt mot varandra med öppen mun och kommer väldigt nära varandra 

tyder på att de ska kyssas och den sexuella stämningen som byggts upp kommer här till 

uttryck.  
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Det argument som reklamfilmen baseras på och som både syns i text och hörs i ljud mot 

slutet, är: “En flexibel familjebil med extra utrymme.” Budskapet illustreras först nära slutet 

av reklamfilmen med hjälp av en oväntad twist. Twisten är när pojken och flickan för första 

gången syns i baksätet och avbryter när de vuxna närmar sig varandra för att kyssas. Mannen 

och kvinnan tittar bakåt i bilen innan barnen setts i bild som reaktion på att ordet “eew” hörs 

och deras ansiktsuttryck signalerar överraskning och lätt chock över vad de ser. Barnen 

reagerar med avsmak på de vuxnas handling genom att de båda gör grimaser vars 

känslouttryck konnoterar vämjelse och pojken för sätet bakåt som för att skapa ett avstånd 

mellan sig själv och de vuxna (se bild 9). I och med att barnen syns försvinner helt den 

sensuella stämningen som dominerat reklamen fram till det ögonblicket. Istället skrattar de 

vuxna över att de blivit påkomna av barnen. Då meningen “En flexibel familjebil med extra 

utrymme.” efter detta både tar upp bild och ljud förankras konnotationerna att de fyra 

personerna i bilen var en familj. Dessa konnotationer förstärks genom att kvinnan och flickan 

går hand i hand mot huset framför vilket bilen står parkerad. Huset, genom att vara 

slutdestinationen för dessa fyra personer som genom den förankrade texten visats vara en 

familj, tolkas således som deras hem. 

Bild 7: Mannen kastar blickar av åtrå mot kvinnan i passagerarsätet.  
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Bild 8: Kvinnan signalerar med tecken som att dra fingrarna genom håret och att bita sig i 

läppen begär och förförelse. 

 

Bild 9 Barnen visar avsmak för de vuxnas handling och gör grimaser.  
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5.3.3 Bilen 

Bilen får mycket plats i reklamen. Det syns att den har en knapp för att startas och den filmas 

både framifrån, bakifrån och från sidan. Under hela reklamfilmen finns den sensuella musiken 

även under de klipp bilen filmas. Detta konnoterar att bilen är åtråvärd. Texten “I want you 

baby” skulle lika gärna kunna handla om bilen.  

 

Argumentet “En flexibel familjebil med extra utrymme.” framkommer inte ensamt i bild utan 

förstås bara när texten förankrar de få visuella tecken som finns för detta i reklamen. Det enda 

som visar på att bilen är flexibel och har extra utrymme är när pojken åker bakåt med sitt säte. 

Att bilen är en familjebil förstås först mot slutet i och med att barnen som sitter i baksätet 

filmas. Den sensuella stämningen och påtagliga attraktionen mellan de två vuxna som 

dominerar filmen signalerar inte att produkten som ska säljas är denna rymliga, flexibla 

familjebil. Snarare konnoterar tecknen att bilen är åtråvärd genom de många klipp som visas 

på den samtidigt som den sensuella musiken fortfarande spelas. 

 

Bild 10: Bilen filmas ur den klassiska positionen för bilar i vilka dessa ses som åtråvärda - 

snett framifrån. Glansen och blänket i lacken förstärker att bilen är något att eftertrakta.   
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5.3.4 Miljö 

Eftersom det i början ligger någon typ av restaurang eller liknande och det händer saker i 

bakgrunden, går det att tolka att personerna befinner sig i stadsmiljö. Vilket det även ges 

ytterligare tecken på när bilen filmas. Det går i bakgrunden att skymta höga hus, trafikljus och 

gator där många bilar står parkerade. Av huset de kommer fram till i slutet syns bara en vit 

vägg och en garageport. Då personerna i bilen parkerar där och går ur bilen och mot dörren 

indexerar det att de bor där och nu kommit hem.  

 

När bilen filmas och det går att se miljön skymtas palmer i bakgrunden. Detta tyder på att 

reklamfilmen inte är inspelad i Sverige, vilket även förstärks när personerna i slutet pratar 

engelska. Genom detta byggs inte något argument att bilen är anpassad specifikt för Sverige 

utan reklamen fokuserar mer på att bilen är anpassad för stadsmiljö. Att det i reklamfilmen är 

mörkt ute vilket tillsammans med att de är folk ute signalerar att det är kväll. Detta gör att 

bilen får en mer spännande framställning än om det hade varit dag. Mörkret förstärker även 

den sensuella stämningen.  

 

 

5.3.5 Kulturella värderingar, attityder och idéer 

Reklamen anspelar mycket på sex och att någonting kommer att hända mellan personerna. 

Detta förstås genom de kulturella och sociala regler vi har inlärda. Att reklam anspelar på sex 

är vanligt och ingenting som verkar konstigt. När sex däremot används för att sälja en 

familjebil rubbas myten om familjen. I denna reklamfilm är de vuxna i centrum och den 

handlar inte om familjen som helhet trots att försäljningsargumentet är att det är en flexibel 

familjebil.  

 

Musiken, mannens och kvinnans agerande och filmtekniken verkar tillsammans för att få 

bilen att framstå som mycket åtråvärd. Bilen tycks också ha en roll i att människorna som 

färdas i den åtrår varandra. Därmed framställs den som att den förstärker människors 

dragningskraft och attraktion och reklamen lovar detta commodity self till åskådaren. 

 

Bilens produktion och negativa påverkan på miljön är helt dold i reklamen och dess värde 

utgörs av att den är åtråvärd för dess utseende och sensuella konnotationer. Det påvisar därför 
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commodity fetishism. Bilens praktiska attribut som flexibilitet och utrymme tycks bara vara 

en parentes som nämns mot slutet.  

 

I filmen reproduceras ett familjeideal och myten av hur en familj ser ut genom 

representationen av en traditionell kärnfamilj. Personerna framstår som urbana, moderna och 

tycks tillhöra medelklassen vilket den omgivande miljön och deras hus signalerar. Denna typ 

av livsstil reflekterar synen som reklamproducenterna har på sin målgrupp och den identitet 

som Volkswagen vill sälja med bilen. Genom att vigselringarna på både mannen och kvinnan 

visas signalerar deras stora attraktion till varandra att de har ett lyckligt och kärleksfullt 

äktenskap. Då bilen hamnar i denna kontext lovar reklamfilmen därför ett lyckligt förhållande 

och därmed ett bra liv.  

 

Den hegemoniska position som den kapitalistiska ideologin har i samhället utmanas eller 

ifrågasätts inte i filmen. Istället representeras en livsstil där ägandet av en bil, hus och fina 

kläder ses som naturligt och självklart. Dessutom upprätthåller reklam för produkter i sin 

natur kapitalismen som rådande ideologi då de uppmuntrar till konsumtion. Utöver detta 

vidmakthåller reklamfilmen familjeideal och synen på att ett lyckat äktenskap innehåller både 

barn och sexuell attraktion. I och med detta finns myter om både familj, äktenskap och lycka 

inbäddad i reklamen.  

 

5.4 Analys Volvo V70 

 

5.4.1 Beskrivning av reklamfilmen 

I reklamfilmen för Volvo V70 ses en kvinna, man och ung flicka packa in diverse föremål och 

möbler i en silvrig bil. De rör sig i och utanför ett mycket stort och modernt hus. I de flesta 

bildrutor i reklamfilmens början syns även en hund som sitter ned. Sedan åker personerna 

iväg i bilen och kameran filmar den ur olika vinklar och avstånd när den åker längs 

landsvägar, genom skog och vid havet. Detta varvas med klipp inifrån bilen där familjen 

pratar, skrattar och ler, lutar sig ut ur fönstret och verkar väldigt glada och nöjda. Föremålen i 

bilen blir också filmade, i fokus hamnar en grön fågel sittandes i en fågelbur som ligger snett. 

Efter detta filmas det sett från bilens baklucka hur mannen drar ut en kartong ur den. I 

bakgrunden skymtas en strand, vatten och flickan som skriver i en bok. Mannen hänger i nästa 

bildruta upp en kristallkrona i en tall och när kameran zoomar ut ses hur kvinnan hjälper till 
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med detta. Runt omkring dem står olika möbler. I följande klipp sitter familjen tillsammans 

med sin fågel och hund på stranden bland alla möbler som de har placerat ut. Bakom dem är 

blått hav och himmel. Kameran zoomar ut och texten “LÅT LIVET TA PLATS” skrivet i vitt 

tonar fram. Samma omgivning, med stranden och familjen bland alla möbler syns i klippet 

efter. Här hamnar Volvon som står parkerad i förgrunden i fokus. Kameran gör en 

panorerande utzoomning så hela bilen blir synlig i bild och familjen bara syns i bakgrunden. 

Orden “PREMIÄR FÖR NYA VOLVO V70” skrivet i samma färg och typsnitt som texten 

innan tonar fram. Reklamfilmen avslutas med att Volvos logga snurrar fram mot en svart 

bakgrund.  

 

Förutom lite foley av fotsteg och när möbler ställs ner på marken i början av filmen är låten 

“On the Road Again” det enda som hörs genom reklamfilen. Texten i låten går: 

 

On the road again 

I just can't wait to get on the road again 

The life I love is making music with my friends 

And I can't wait to get on the road again 

On the road again 

Like a band of gypsies we go down the highway 

We're the best of friends 

Insisting that the world keep turning our way and our way 

Is on the road again 

I just can't wait to get on the road again 

 

Reklamens filmstil kännetecknas av att kameran är i ständig rörelse och framför allt att den 

zoomar ut eller in väldigt ofta. En gulaktig färgton i bilden är också utmärkande.  

 

5.4.2 Personer 

Personerna i reklamen består av en man, kvinna och ett barn. Eftersom denna uppsättning är 

en klassisk familjekonstruktion är det lätt att tolka dessa som medlemmar av samma familj. 

Tolkningen förstärks eftersom de rör sig i och utanför villan vilket indexerar att det är ett hem 

för alla tre. Hunden är även ett tecken som förstärker bilden av en familj. Dessutom åker de 

iväg tillsammans, skrattar och ser ut att ha roligt i varandras sällskap och stannar slutligen 

bilen för att skapa en plats där de kan umgås. Därmed uppfattas de som lyckliga.  
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Kvinnan i reklamfilmen är klädd i röd långärmad klänning, ljusa, lösa byxor och svarta 

högklackade pumps. Mannen har en ljus, ledig kostym och mörka loafers och barnet en bylsig 

svart klänning (detta syns i bild 11). I slutet av reklamfilmen, när de sitter bland alla möbler 

på stranden, har mannen tagit av sig kavajen och har istället på sig en blårandig långärmad 

tröja. Trots kostymen och pumpsen blir klädernas intryck lite busigt och avslappnat, som att 

de klätt sig i vad de själva tycker om och trivs i. Kläderna kan därför konnotera frihet och 

självbestämmande. Dessutom är kläderna inte anpassade för att flytta möbler och stora 

föremål eller för att sitta på stranden i vilket ännu tydligare signalerar att familjen gör lite som 

de själva vill. Kläderna tyder också på att personerna inte uppfattar flytten av möblerna som 

något jobbigt. 

 

Personerna i reklamen exponeras mycket i förhållande till produkten som Volvo försöker sälja 

med hjälp av filmen. Familjen ses packa och bära saker från villan och lägga föremål i eller 

precis bredvid bilen. Musiken som är lagd över fungerar som ett relä att de packar för att ge 

sig ut på en resa med bilen och att detta är något de brukar göra och längtar efter. Låten som 

spelas blir senare också ett relä för körglädje när familjen skrattar och uttrycker glädje när de 

åker i bilen. Dessa nämnda komponenter samverkar för att berätta en historia om denna familj 

som packar och åker iväg på bilsemester. Reklamen bygger också på känslor av glädje och 

frihet. Enligt Koeman (2007) är det mycket vanligt att reklamfilmer berättar en historia oh 

grundar sig i någon typ av känsla.  

 

Att reklamen kretsar kring en familj och att argumentet som illustreras i den är att bilen är 

rymlig visar på att den tilltänka målgruppen för produkten är en familj som liknar den i 

reklamen. Mer specifikt är denna familj modern, vilket deras hus signalerar och då Volvon 

förekommer i denna kontext ses även den som modern och ny. Reklamfilmen framställer med 

både bild och ljud familjen som att de älskar att resa med sin bil och behöver just denna 

Volvo för att den får plats med väldigt mycket packning. 
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Bild 11 Kvinnan, barnet och mannen som i reklamfilmen representerar en familj, bär möbler 

från villan som indexerar att vara deras hem och packar in de i bilen.  

 

5.4.3 Miljö 

Stilen på huset i början av filmen är modern med raka linjer och stora glasfönster. Det är 

mycket stort och helheten signalerar att de som bor där är välbärgade och moderna. Huset 

omges av växlighet, tallar och grönska, inga andra hus skymtas i närheten. Därför kan 

antagandet göras att huset ligger på landet (huset syns i bild 12). Omgivningen när bilen sedan 

åker på diverse vägar är också landsbygd. Först kör den på en smal väg omgärdad av vitt 

staket, träd, enstaka villor och en lada. Efter detta befinner den sig mitt i en skog, filmat från 

ovan trädkronorna. Bilen kör slutligen längs en öde väg precis vid havet för att stanna vid en 

strand (se bild 13). Landskapet ser inte ut att vara typiskt svensk vilket har sin förklaring i att 

reklamfilmen är inspelad på Gotland som har en annorlunda natur jämfört med resten av 

Sverige (Youtube, 2013). På grund av det gultonade filtret som är lagt över bildrutorna är det 

svårt att avgöra ordentligt vilket sorts väder som reklamfilmen är inspelad i. I slutscenerna vid 

stranden är himlen blå och vädret ser klart ut. Övriga klipp har mer mulet väder. 
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Bild 12: Det stora huset i modern stil konnoterar rikedom, modernitet och en livsstil som är 

åtråvärd.  

Bild 13: Det Gotländska landskapet är omväxlande, somrigt och lite exotiskt. Det är en plats 

åskådaren kan tänkas vilja befinna sig på.  
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5.4.4 Bilen 

Huset är stort och väldigt många föremål från det packas ner och läggs in i Volvon. Detta för 

att åskådaren ska förstå att det är en stor bil med mycket utrymme. Försäljningsargumentet “ 

LÅT LIVET TA PLATS” som står skrivet mot slutet av filmen är ett relä till det som visats i 

bild i reklamen. Argumentet säger egentligen ingenting om själva bilen men då den används 

som medel för att transportera alla dessa föremål, djur och familjen själva kopplas argumentet 

till att bilen är det som möjliggör att “låta livet ta plats” 

Bilen exponeras inte mycket genom reklamfilmen. Oftast filmas den när den står stilla 

omgiven av föremål och familjen. Den framställs främst som ett medel för familjen att 

använda sig av för att transportera sig själva och mycket packning i. Därmed får den en biroll 

gentemot de tre människor som figurerar i filmen (bild 14 visar när familjen packar bilen). 

 

När bilen i slutet är det som är i fokus och familjen är i bakgrunden är bilen ställd i den 

snedställda posen. Här är enda gången i reklamen bilen får mest uppmärksamhet. Att bilen då 

ställs i posen som för tankar kring att den är åtråvärd och som ett sätt att nå ett eftersträvande 

tillstånd (Lindgren, 2009, s.105) gör att bilen framställs som nyckeln till att uppnå det liv 

familjen i reklamen har.  
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Bild 14: Volvon i reklamen filmas oftast när den är stillastående. Dess rymlighet och roll i att 

hjälpa familjen illustreras i och med detta. Bilen syns vanligen, som i denna screenshot, lite i 

bakgrunden.  

 

5.4.5 Kulturella värderingar, attityder och idéer 

Myten om den perfekta, lyckliga familjen signaleras tydligt i filmen då personerna i den är 

välbärgade, reser bort tillsammans och har roligt med varandra. Samtidigt upplevs de som 

spontana och frigjorda i och med att de möblerar på stranden, har kläder som inte är 

anpassade efter vad de gör och att flickan till exempel sitter högt upp i ett skåp i ett av 

klippen. Det här gör att de upplevs som okonventionella och utmärker sig från andra familjer. 

Volvo är ett varumärke som i sig själv är mytisk och konnoterar svenskhet, traditionalism och 

ett “Svenssonliv”. Denna traditionella familjebild som Volvo är förknippat med tas fasta på i 

reklamen där familjen bor i villa, har hund, består av mamma, pappa och barn. Myten om ett 

svenskt familjeideal reproduceras därmed i filmen. Samtidigt försöker reklamfilmen 

framställa sin bil i en kontext av att vara unik och modern då målgruppen som representeras 

på flera sätt är det. Detta trots att Volvo V70 är och har varit Sveriges mest sålda bil under 

flera år (BIL Sweden, 2014). Bilens modernitet förstärks i och med att text och ord talar om 

att den är “ny”.  
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Bilismen framställs i reklamfilmen enbart utifrån dess fördelar. Musiken och familjens glada 

humör när de åker i bilen signalerar körglädje och hur roligt det är att resa med bilen. Volvon 

fungerar som medel för att låta familjen leva detta lyckliga, bekymmersfria liv. Enligt Sturken 

och Cartwright (2009, s.277) är det vanligt i reklamfilm att porträttera en familj som 

harmonisk, glad och trygg där produkten är ett medel för att föra dem samman och stärka 

dem. Något som Volvos reklamfilm inte är ett undantag för. En mytisk bild av bilen byggs 

också upp där enbart mycket positiva sidor av bilägandet lyfts fram vilket reproducerar en 

kultur där bilen har en central roll. I verkligheten finns dock också synen på bilfordon som 

miljöbovar vilket uttrycks i produktion av eldrivna “miljöbilar” och höga skatter på bensin för 

att nämna några exempel.  

 

Trots att immateriella värden som familj och glädje på den denotativa nivån framstår som 

viktiga uttrycks en stark koppling mellan lycka och materiella ting på en mer mytisk nivå i 

reklamen. Argumentet för produkten är “låt livet ta plats” och livet får representeras av alla de 

föremål som packas in i bilen. På detta sätt reproduceras kapitalismen genom att den som 

dominerande ideologi tas för givet och lycka kopplas till materiella saker. Dessutom skapas 

familjens identitet genom deras moderna hem, kläder och föremålen de äger. Ett commodity 

self blir därför påtagligt. Själva bilen däremot används inte på samma sätt för att skapa en 

identitet hos familjen. Tvärtom används familjen och omgivningarna för att skapa en 

modernare och uppdaterad uppfattning av Volvon.  

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att se hur fyra bilreklamer med bild, ljud och text framförde sina 

budskap och representerade bilen. Genom detta önskade vi belysa vilken social identitet som 

förmedlades i reklamerna och om och hur den hegemoniska ideologin reproducerades i 

filmerna. Slutligen ville vi ta reda på vilka konnotationer filmerna gav och vilka myter som 

fanns inbäddade i dem.  

 

Här presenteras svaren på de frågeställningar vi utgick från och en kort diskussion kring 

dessa: 
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Vilka sociala identiteter förmedlas i reklamfilmerna och vilken roll har bilen i detta? 

Callier (2014) kunde i sin analys av klassframställning i bilreklam visa att användningen av 

sociala identiteter fungerade som en representation av konsumenternas klassidentitet. Den här 

representationen av målgruppen reflekterar därmed bilmärkens syn på vilka deras kunder är 

eller bör vara. De människor som representeras i reklamfilmerna i vår studie tycks tillhöra 

medel- och övre medelklass, precis som personerna i reklamfilmerna som Callier analyserade. 

Klasstillhörigheten framkom genom de konnotationer som omgivande miljö och personernas 

klädsel gav.  

 

I alla reklamfilmer utom den för Volvo S60 och V60 där människor inte är framträdande, 

framkommer människorna som lyckliga och fria. Lyckan är kopplad till familj, kärlek, 

sommar och körglädje. Reklamfilmen för Volvo S60 och V60 lovar lycka, status och en 

manlig bekräftelse genom själva handlingen som bilkörningen är. I reklamen för Volkswagen 

Golf är sexualitet kopplad till bilen. Samtidigt förmedlas ett lyckligt familje-och 

äktenskapsideal. Familjeideal gällande uppsättningen av medlemmar och goda relationer till 

varandra förekommer också i Volvo V70-reklamen. Där är bilen nödvändig för familjen att 

leva ett fritt och givande liv. Familjen är modern och okonventionell. I Passat-reklamen är 

identiteten som förmedlas genom den miljö bilen färdas i förenad med ett lantligt, naturnära 

liv. Tonen i filmen talar om att bilen är nyckeln till ett bekymmersfritt liv. Den mytiska 

framställningen av Sverige i filmen gör att identiteten som förmedlas även rör svenskhet. 

Enligt Callier (2014) så undertrycktes de sociala identiteter som representerades i Fords 

reklamer det kommersiella syftet. Det sker även i de fyra reklamfilmerna i denna studie då 

personerna framställs i relation till produkten och bilen har en självklar och central roll i deras 

liv. 

 

Genom representationen av människorna och kopplingen mellan bilen och vissa typer av 

livsstilar skapas ett commodity self. Bilarna töms även på sitt produktionsvärde och 

tillverkningen mystifieras. Istället får bilen värde genom att representera olika önskvärda 

attribut som sägs göra livet bättre. Reklamfilmerna lovar i sin framställning av bilen ett 

enklare (Volkswagen Passat), äventyrligare (Volvo V60 och S60), kärleksfullare 

(Volkswagen Golf) och friare (Volvo V70) liv. Dessa löften illustreras av de bekymmersfria 

liv som människorna i filmen tycks ha och bilens avgörande roll i att fulländliga det. Den här 

feticheringen av produkten noterade också Callier (2014) i de reklamfilmer från Ford som han 

analyserade. 
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Vilka myter finns inbäddade i reklamfilmerna och vad säger det om den kulturella kontexten 

de skapats inom?  

Forskningsresultaten visade hur myter om familj, äktenskap, manlighet och Sverige används 

för att gestalta en eftersträvansvärd tillvaro och livsstil där bilen på olika sätt är nyckeln till 

detta tillstånd. En myt som existerar i alla reklamfilmer utom den för Volkswagen Golf är hur 

Sverige representeras genom ett lantligt landskap vilket reproducerar uppfattningen om hur 

det idylliska, naturliga och “riktiga” Sverige ser ut. Övriga myter är att familjerna som 

representeras i filmerna är heteronormativa, lyckliga och tycker om att umgås med varandra, 

hur manlighet likställs med racerbilar, körglädje, status och svulstighet och att lyckliga 

äktenskap innehåller både sex och familjeliv. Vår analys har därmed bekräftat hur reklam för 

Sveriges fyra mest populära bilmodeller reproducerar ideal och föreställningar som råder 

under den dominerande ideologin. Myterna i filmerna speglar individuella värderingar som 

exempelvis makt, stimulation, prestation och nöje snarare än kollektiva värderingar rörande 

tradition, säkerhet, anpassning till samhället samt upprätthållande av välfärd för människor 

och natur. Detta överensstämmer med Koemans (2007) resultat som påvisade att reklamfilmer 

för det mesta bygger på kulturella värderingar där individen står i fokus. De myter som finns 

inbäddade i reklamfilmerna vi analyserat bidrar alla till att upprätthålla och förstärka de syner 

på framför allt Sverige, familj och manlighet som råder i vår kultur. Då reklamfilmerna är 

riktade till en svensk marknad speglar de ideal och värderingar som framkommer en allmän 

vedertagenhet i just vår kultur om hur exempelvis en lycklig familj bör vara. Denna allmänna 

uppfattning blir tydlig när åskådare av filmerna accepterar innehållet och myterna utan att 

reflektera över dem som något ovanligt. I och med detta upprätthålls myterna och åskådarna 

är med och reproducerar den världssyn som medieprodukten genomsyras av (Lindgren, 2009, 

s.159-161). Att bilarna framställs inom mycket positiva kontexter gör att deras roll i 

människors liv framkommer som naturliga och självklara, vilket enligt Barthes är mytens 

funktion (Lindgren, 2009, s.81). I alla reklamfilmer samverkar de olika konnotationerna till 

att reproducera ytterligare en myt - den om bilen som något bra, essentiellt och något att 

eftersträva vilket helt döljer de negativa aspekterna av bilismen.  

 

Reproduceras eller utmanas den rådande kapitalistiska ideologin i reklamfilmerna? På vilket 

sätt görs detta? 

Meningen med reklam är att sälja en vara. Därför upprätthåller den i sin natur den rådande 

kapitalistiska ideologin genom att uppmuntra till handel. Reklamfilmerna i denna studie är 



 

45 
 

inget undantag utan bidrar alla således till att reproducera den dominerande världssynen 

genom att enbart existera. Den kapitalistiska ideologin, där konsumerism står i centrum, 

kommer sedan till uttryck genom att reklamfilmerna på olika sätt lovar att deras produkt 

bringar lycka, bekvämlighet och eftersträvansvärda sociala identiteter. Den ideologi vilken 

reklamfilmerna producerats utifrån skiljer sig från de annonser från Diesel som Arning (2009) 

analyserade. Där Diesels reklamfilmer motsätter sig kapitalismen ser Volvo och Volkswagen 

den som en självklarhet med bilen som nyckel till ett rikare och enklare liv. Reklamfilmerna 

verkar inom ramarna för samhällets normer och ifrågasätter inte den rådande maktordningen. 

 

Det samhälle inom vilket reklamfilmerna producerats kännetecknas också av att vara 

motorburet, där bilen har en självklar och central roll. I reklamfilmerna visas enbart de 

positiva sidorna av bilismen, där dess miljöpåverkan och produktionsprocess helt ignorerats 

till förmån för att framhäva något av bilens specifika attribut. Commodity fetisthism förekom 

således i alla reklamfilmer. Den rådande kapitalistiska ideologin reproducerades i alla filmer 

genom att ideologin togs för givet och typiska kulturella värderingar inom ideologin 

reproducerades genom användningen av myter. 

 

6.1 Fortsatt forskning  

Som förslag på ytterligare forskning inom området kan reklam för andra bilmärken studeras 

för att se hur bilen och målgruppen representeras i dessa samt vilka myter de bygger på. Detta 

för att kartlägga vilka identiteter och värderingar som förknippas med vilka bilmodeller och 

varumärken. Ett antagande som går att göra är att de myter som förekommer i bilreklamer 

bidrar till en ensidigt positiv bild av bilen och dess roll i samhället och människors liv. Därför 

hade det varit högst intressant att analysera reklam för miljöbilar för att se hur dessa arbetar 

med att framställa sin roll gentemot traditionella bilar. Vilka myter arbetar sådan reklam 

utifrån? De reklamer vi har analyserat har varit anpassade till en svensk publik. Det skulle 

därför vara intressant med en analys kring hur reklamer som är riktade till andra länder skiljer 

sig i förhållande till de svenska.  
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7. Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att studera hur fyra reklamfilmer för de mest sålda bilmodellerna 

i Sverige 2013 förmedlar budskap, sociala identiteter och kulturella värderingar. Genom att 

avslöja de inbäddade myterna ämnade vi ta reda på de ideal, attityder och värderingar som 

genomsyrar reklamerna och hur de upprätthåller samhällets maktordningar. Vi ville slutligen 

se om och hur den hegemoniska ideologin reproduceras i filmerna. De frågeställningar som 

använts är: 

 

Vilka sociala identiteter förmedlas i reklamfilmerna och vilken roll har bilen i detta? 

Vilka myter finns inbäddade i reklamfilmerna och vad säger det om den kulturella kontexten 

de skapats inom? 

Reproduceras eller utmanas den rådande kapitalistiska ideologin i reklamerna? På vilket sätt 

görs detta? 

 

Den metod som använts är en semiotisk analys. Detta då Semiotik i grund och botten handlar 

om tecken och om hur betydelse skapas i kommunikation (Ekström & Moberg, 2008, s. 17). 

Då meningen med denna studie var att se till hur de fyra reklamfilmerna kommunicerar 

mening, budskap och argument till potentiella konsumenter var en semiotiks metod av 

relevans. De teorier och begrepp som används i forskningen är semiotik och dess tillhörande 

begreppsapparat samt ideologi, hegemoni, commodity self och commodity fetishism. 

Dessutom tas hänsyn till hur bilen framställs i reklam och att olika typer av bilar kan signalera 

speciella identiteter. Att en semiotisk begreppsapparat valdes gör det möjligt att föra fram och 

tolka de djupare betydelserna av reklamfilmerna för att avslöja den bakomliggande 

ideologiska meningen hos dessa (Williams, 2010, s.157). För att få reda på hur reklamerna 

kommunicerar mening och förmedlar budskap undersöks de myter, symboler, metaforer, 

metonymier och konnotationer som finns inbäddade i dessa. Hur bilder representeras och hur 

de uppfattas är knytet till den rådande ideologin och på så sätt berättar representationen om 

ideologin (Sturken & Cartwright, 2009, s.23). Kopplat till den kapitalistiska ideologin är 

begreppen commodity fetishism och commodity self som handlar om hur varor ges mening 

och värde, något som är centralt för konsumtionskulturen (Sturken & Cartwright, 2009, 

s.279). 
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De resultat som generats visar att personerna i reklamfilmen tillhör medel- och 

övremedelklass och att människorna i reklamfilmerna representeras utifrån eftersträvansvärda 

livsstilar. På detta sätt lovar reklamerna att ett köp av produkten bidrar till ett liv liknande de i 

reklamfilmerna. Reklamfilmerna lovar dessutom i sin framställning av bilen ett enklare 

(Volkswagen Passat), äventyrligare (Volvo V60 och S60), kärleksfullare (Volkswagen Golf) 

och friare (Volvo V70) liv. De myter som finns inbäddade i reklamfilmerna handlar om 

familj, äktenskap, manlighet och Sverige. De används för att gestalta en eftersträvansvärd 

tillvaro och livsstil där bilen på olika sätt är nyckeln till detta tillstånd. Myterna reproducerar 

de vedertagna kulturella föreställningar om just familj, manlighet, Sverige och äktenskap som 

råder i Sverige. Resultaten visar slutligen att reklamerna reproducerar den kapitalistiska 

ideologin, där konsumerism står i centrum då filmerna på olika sätt lovar att deras produkt 

bringar lycka, bekvämlighet och eftersträvansvärda sociala identiteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

8. Referenslista 

 

8.1 Tryckta källor:  

 

Berglez, P & Olausson, U, 2008, Kritisk diskursanalys, I Ekström M, (red.) Mediernas språk. 

Malmö: Liber AB, kapitel 6. 

 

Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren 

 

Bolin, G U, 2008, Bildspråk och berättarform, I Ekström M, (red.) Mediernas språk. Malmö: 

Liber AB, Kapitel 3. 

 

Bryman, A. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. upplaga 2:4. Malmö: Liber AB. 

 

Ekström, M & Larsson, L (red.) 2012, Metoder i kommunikationsvetenskap upplaga 2:3, 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Ekström, M & Moberg U, 2008, Semiotik, I Ekström M, (red.) Mediernas språk. Malmö: 

Liber AB, kapitel 2. 

 

Ekström, M (red.) 2008, Mediernas språk. Malmö: Liber AB 

 

Korpus, E, 2008, Reklamiska: Guldäggsannonser 1975-2007. Diss. Örebro: Örebro 

universitet, 2008 

 

Kress, G R. & Van Leeuwen, T, 2001, Multimodal discourse: the modes and media of 

contemporary communication. London: Arnold 

 

Lindgren, S, 2009, Populärkultur, Malmö: Liber AB  

 

Mral, B & Larsson, L (red.) 2004, Reklam & retorik: 10 fallstudier. Åstorp: Rhetor 



 

49 
 

 

Rose, G, 2012. Visual Methodologies, Upplaga 3. London: SAGE Publications Ltd 

 

Sturken, M & Cartwright, L. 2009. Practices of looking, New York: Oxford University Press, 

Inc.  

 

Williams, K. 2010. Understanding Media Theory, London: Bloomsbury Publicing Plc.  

 

 

 

8.2 Elektroniska källor: 

 

Bilsweden (2014-01-08). Definitiva nyregistreringar under 2013. Tillgänglig: 

http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2012 [2014-11-21] 

 

Bilsweden (2014-01-07). Definitiva nyregistreringar under 2013. Tillgänglig: 

http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2012/nyregistreringar-

per-ar-2013 [2014-11-21] 

 

Volkswagen. FÖLJ VOLKSWAGEN. Tillgänglig: http://personbilar.volkswagen.se/sv.html 

[2015-01-05] 

 

Youtube. Kanaler med verifierade namn. Tillgänglig: 

https://support.google.com/youtube/answer/3046484?hl=sv [2015-01-05] 

 

Youtube (2013-09-16). Make Room For Your Life –Volvo V70 Tillgänlig: 

https://www.youtube.com/watch?v=9T7klnVafLo [2014-11-21] 

 

http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2012
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2012/nyregistreringar-per-ar-2013
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_ar/arkiv_1997-2012/nyregistreringar-per-ar-2013
http://personbilar.volkswagen.se/sv.html
https://support.google.com/youtube/answer/3046484?hl=sv
https://www.youtube.com/watch?v=9T7klnVafLo


 

50 
 

Youtube (2014-08-25). Nya Volkswagen Golf Sportsvan. Tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ns_Ob_aGeY&list=UUzIPgdM82F8P0OcO6UfsVcw 

[2014-11-21] 

 

Youtube (2014-04-04). Nya Volvo S60 och V60 Polestar. Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/watch?v=uuxeg6kyghU [2014-11-21] 

 

Youtube (2013-08-15). Premiär för nya Volvo V70. Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/watch?v=hdiNRnunGZw [2014-11-21] 

 

Youtube (2013-07-01). Volkswagen Passat 4MOTION. För Sveriges alla vägar. Tillgänglig: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqYcd99nrvQ [2014-11-21] 

 

 

 

8.3 Artiklar:  

 

ARNING, C 2009, 'Kitsch, irony, and consumerism: A semiotic analysis of Diesel advertising 

2000–2008', Semiotica, 2009, 174, pp. 21-48, Communication & Mass Media Complete, 

EBSCOhost, viewed 3 December 2014. 

 

Callier, P 2014, 'Class as a semiotic resource in consumer advertising: Markedness, 

heteroglossia, and commodity temporalities', Discourse & Society, 25, 5, pp. 581-599, 

Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost, viewed 24 November 2014. 

 

Koeman, J 2007, 'Cultural values in commercials: Reaching and representing the multicultural 

market?',Communications: The European Journal Of Communication Research, 32, 2, pp. 

223-253, Communication & Mass Media Complete, EBSCOhost, viewed 24 November 2014. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ns_Ob_aGeY&list=UUzIPgdM82F8P0OcO6UfsVcw
http://www.youtube.com/watch?v=uuxeg6kyghU
http://www.youtube.com/watch?v=hdiNRnunGZw
https://www.youtube.com/watch?v=XqYcd99nrvQ

