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Abstract 

The purpose with this essey has been to find out in what way Volvo uses Sweden and the 

typically swedish values in their advertisingcampaign called Made by Sweden. To do this we 

have used a semiotic analysis on two of the commercial films in the Made by Sweden 

campaign. The first commercial that we have been studying is with the artist Robyn and the 

second commercial is with the fotballplayer Zlatan Ibrahimovic. In the analysis we have used 

terms as denotation, konnotation, myths and symbols and how they are used in the 

commercials. We have examined the underlaying messages that Volvo communicates in their 

advertising. We have used a specific theoretical framework where we put focus on things like 

storytelling, nationality, identity and opinions about how you behave when you live in 

Sweden. By working with this framework we have been able to examine the specific things 

we had planned to do. The analysis has showed us that Volvo uses Sweden and the swedish 

values in to a great deegree in their Made by Sweden campaign and in their marketing. Volvo 

uses the Swedish values in many different ways. Both the old fashioned values and the new 

more modern values in such things as familyvalues, the love for nature, sports and the 

Swedish focus on saftey. The nature plays a importent part in the marketing of Sweden in 

Volvos commercial and also the family in both older and more modern ways. Depending on 

target audience Volvo is playing on different swedish values to get the biggest audioence 

interestet in the company and at the same time using the most attractive sides of Sweden. 

Volvo also plays on myths such as the rebel that goes his/her own way and the tradiotional 

macho familyman that hunts alone in the wilderness to support his family with food. Volvo 

uses Sweden and swedishness in many ways and in a high degree in their marketing and 

commericals for the Made by Sweden campaign.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Semiotic analysis, Made by Sweden, myths. symbols, Sweden, Zlatan 

Ibrahimovic, Robyn, storytelling, family values, nature, marketing, commercial, Swedish 

values, Marketing.  



	 2

1.	Inledning	............................................................................................................................................................	4	
1.1	Bakgrund	....................................................................................................................................................	5	

1.1.2 Reklam	.................................................................................................................................................	5	
1.1.3 Made by Sweden	..............................................................................................................................	5	
1.1.4 Zlatan Ibrahimovic	..........................................................................................................................	6	
1.1.5 Robyn	...................................................................................................................................................	7	

1.2	Syfte	..............................................................................................................................................................	7	
1.3	Disposition	.................................................................................................................................................	8	

2.	Tidigare	forskning	.........................................................................................................................................	8	
2.1	Studier	om	integration	och	nationalism	.......................................................................................	9	
2.2	Studier	om	varumärkesbyggande	................................................................................................	10	

3.	Teoretiska	utgångspunkter	....................................................................................................................	13	
3.5	Storytelling	.............................................................................................................................................	13	
3.1	Nationalism	och	identitet	.................................................................................................................	14	
3.2	Föreställningar	om	svenskhet	och	det	typiskt	svenska	......................................................	14	

4.	Material,	avgränsningar	och	metod	....................................................................................................	17	
4.1	Material	och	avgränsningar	............................................................................................................	17	

4.1.1 Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden	.......................................................................	17	
4.1.2 Volvo Drive-E feat. Robyn - Made by Sweden	..................................................................	18	

4.2	Metod	........................................................................................................................................................	18	
4.2.1 Semiotik	...........................................................................................................................................	18	
4.2.2 Denotation	.......................................................................................................................................	19	
4.2.3 Konnotation	.....................................................................................................................................	19	
4.2.4 Myter	.................................................................................................................................................	19	
4.2.5 Symbol	..............................................................................................................................................	20	

4.3	Metodproblem	......................................................................................................................................	20	
5.	Resultatredovisning/analys	...................................................................................................................	21	
5.1	Filmen	med	Zlatan	...............................................................................................................................	21	
5.2	Filmen	med	Robyn	..............................................................................................................................	22	
5.3	I	vilken	slags	övergripande	berättelse	får	de	olika	personerna	agera	och	i	vilka	
avgörande	avseenden	skiljer	sig	berättelserna	åt?	......................................................................	23	
5.4	Vilka	värden	kommuniceras	i	filmerna	och	hur	kan	de	klassificeras	som	
traditionella	eller	moderna	”svenska	värden”?	.............................................................................	24	

5.4.1 Svenskhet och trygghet	...............................................................................................................	24	
5.4.2 Svenskhet och natur	.....................................................................................................................	25	

5.5	Vilka	slags	symboler	för	Sverige/svenskhet	används	i	respektive	film?	....................	27	
5.5.1 Robyn & Volvo - Musik som symbol för svensk framgång	...........................................	27	
5.5.2 Zlatan och Volvo - Idrott som symbol för svensk framgång	..........................................	28	

5.6	Vilken/vilka	slags	myt(er)	knyts	till	respektive	persons	karaktär	i	filmerna	och	vad	
kännetecknar	dem?	Hur	kan	myterna	sägas	reproducera	bilder	av	Sverige	och	
svenskhet?	......................................................................................................................................................	29	

5.6.1 Den tysta jägaren	...........................................................................................................................	29	
5.6.2 Den ensamma rebellen - En accepterad roll i det svenska samhället.	.........................	30	

6.	Diskussion	......................................................................................................................................................	32	
6.1	Volvo	och	dess	bilar	............................................................................................................................	32	
6.2	Det	nya	Sverige?	...................................................................................................................................	33	
6.3	Den	svenska	familjen	.........................................................................................................................	35	
6.4	Den	svenska	naturen	och	dess	självklara	plats.	.....................................................................	36	
6.5	Det	miljömedvetna	Sverige	.............................................................................................................	38	



	 3

7.	Slutsatser	........................................................................................................................................................	39	
8.	Sammanfattning	...........................................................................................................................................	42	
9.	Käll‐	och	litteraturförteckning	..............................................................................................................	43	
10.	Bilagor	...........................................................................................................................................................	46	
10.1	Robyn	–	Denotativ	Nivå	..................................................................................................................	46	
10.2	Zlatan	–	Denotativ	nivå	...................................................................................................................	50	



	 4

1. Inledning 

I en allt mer globaliserad värld där människor från olika kulturer i högre grad lever 

tillsammans har begreppet nationalitet fått en annan betydelse. I Sverige är denna fråga i 

högsta grad relevant då landet tillhör de som tar emot flest flyktingar i Europa (aftonbladet.se, 

20160113). Vad som anses vara ”svenskt” har alltså blivit svårare att kategorisera då det som 

ansågs vara ”svenskt” för 20 år sedan inte är synonymt med idag. Dock lever traditioner och 

synsätt kvar länge hos människor och därmed får ”svenskhet” olika innebörd beroende på 

vem som blir tillfrågad. Vilken typ av ”svenskhet” är det som kommuniceras i medier och hur 

använder sig företag av detta i sin marknadsföring?   

 

Den här studien syftar till att öka förståelsen kring hur företag använder sig av nationalitet, 

och då i synnerhet Sverige, för att marknadsföra sig själva. Med semiotik som verktyg 

kommer bilföretaget Volvos reklamfilmskampanj ”Made by Sweden” undersökas för att ta 

reda på hur företaget konstruerar ”svenskhet”. Genom begrepp som konnotation, myter och 

symboler lyfts underliggande budskap och konstruktioner upp och diskuteras för att på ett 

grundligt plan ta reda på hur Volvo kommunicerar ut “det svenska”. Studien är alltså av 

relevans för att öka kunskapen om vilket typ av Sverige som upprätthålls i samhället och då 

forskningen om ”svenskhet” är något ålderstigen hoppas vi kunna bidra med en modern studie 

inom ämnet. Vi hoppas att denna studie ska väcka intresse till vidare forskning för att öka 

förståelsen för vilket Sverige som kommuniceras i medier och vad detta får för konsekvenser.  
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1.1 Bakgrund 

Här följer en kort presentation av de ämnen, företag och personer som finns med i vår 

uppsats. 

1.1.2 Reklam 

Slår man upp ordet reklam i ett lexikon kan man läsa att det härstammar från franskans 

reclame. Reclame härstammar i sin tur från det latinska verbet reclamre. Det betyder ropa 

eller skrika högt, detta rop skulle vara reklamens födelse. Förr i tiden ansågs reklam vara då 

försäljare på gator och torg ropade och basunerade ut sina budskap. Det övergick senare till 

tidningspojkar i städer som stod i hörn och ropade efter förbipasserande människor för att 

påkalla deras uppmärksamhet. De tidningspojkar som lyckades locka människor att stanna 

upp och köpa en tidning ansågs ha lyckats bäst. På samma sätt är det med reklam idag, de 

företag som lyckas fånga och uppmärksamma publiken med sin produkt genom att sticka ut ur 

mängden av den oändliga mängd reklam som producerats i olika forum får vara nöjda. 

Företag spenderar idag, även i små länder som Sverige, miljarder på reklam trots att det är 

svårt att säga om reklam verkligen fungerar som verktyg att påverka den ämnade målgruppen 

(Johannesson, 2013, s256-257). 

 

De intäkter som reklam inbringar ska inte underskattas. Olika medier utformar licenser och 

abonnemang för att få intäkter, men det är ändå reklam som är den största källan till 

medieföretags inkomst. Marknaden för reklam har de senaste åren ständigt vuxit sig starkare 

och starkare. De senaste trettio åren har de totala investeringarna i reklam ökat från 3,5 

miljarder till 31 miljarder kronor. 1980 så var det nästan enbart i dagspressen som reklam 

förekom, idag är det mer spritt över fler marknader, störst är TV-reklam och reklamen på 

Internet. Man kan därmed säga att reklam betyder mer än förr och för flera medier (Weibull & 

Wadbring, 2014, s116-118). 

1.1.3 Made by Sweden 

Per Carleö, marknadschef på Volvo, var med och startade reklamkampanjen “Made by 

Sweden” som tog sin började redan 2012 då bilmodellen V40 Cross Country skulle lanseras. 

De första filmerna gjordes med hjälp av bandet Mando Diaos musik och sedan kom 

reklamfilmen för modellen XC60, som presenterades tillsammans med dj-gruppen Swedish 
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House Mafia. Filmerna hade “svenskhet” som tema och Carleö märkte att responsen på detta 

var positiv vilket ledde in på temat “Made by Sweden” där efterkommande reklamfilmer haft 

samma tema (gp.se, 20151123). 

 

Per Carleö säger att det inte fanns någon uttänkt strategi för hur de skulle gå tillväga men att 

de var medveta om att folk i allmänhet är trötta på reklam. Tidigare har Volvos reklam byggt 

på att kommunicera och spela på det rationella beslutsfattandet hos konsumenten. Strategin 

har dock ändrats till att lägga vikt vid de emotionella värdena, då valet av bil ofta baseras på 

de känslor som väcks hos konsumenten i samband med varumärket. Bilköpet har ofta som 

uppgift att uppfylla en dröm hos konsumenten, vilket Volvo försökt anpassa sig till i sina 

reklamfilmer som håller sig inom temat “Made by Sweden”. Det handlar helt enkelt om att 

skapa en berättelse runt bilen som attraherar konsumenten. I “Made by Sweden” sägs Volvo 

ha gått tillbaka till sig själva och försökt få fram vilka de är och vad de står för. Ett bilmärke 

som är gjort i Sverige utifrån svenska förhållanden och svenska vägar. Volvo vill lyfta fram 

den svenska ingengörskonsten och det var därför kampanjen kom att heta “Made by Sweden” 

och inte “Made in Sweden” (resume.se, 20151126). 

 

Made by Sweden är alltså en reklamfilmserie som tog sin början 2012 där svenska kända 

profiler medverkar både framför kameran som skådespelare, men även bakom i form av 

bakgrundsmusiken. Förutom tidigare nämnda artister har även artister som Avicii, Timbuktu 

och Oskar Linnros samt hockeylegendaren Börje Salming representerats (ibid, 20151126) 

1.1.4 Zlatan Ibrahimovic 

Zlatan Ibrahimovic är en svensk fotbollsspelare född 1981 i Malmö. Zlatan är lagkapten för 

det svenska landslaget i fotboll, och är enligt många landets bäste fotbollsspelare genom 

tiderna (aftonbladet.se, 151125). Han har under sin karriär rönt stora framgångar där han 

bland annat vunnit skytteligan i länder som Italien och Frankrike, han har representerat 

storklubbar som Inter, Paris St Germain, Milan och Juventus. Han har även representerat den 

spanska storklubben Barcelona och är numera den spelare som gjort flest mål i det svenska 

landslaget genom tiderna (sverigesradio.se, 151126). 2011 kom hans självbiografi ut där han 

pratar om den tuffa uppväxten i Rosengård, sitt utanförskap och hur han utvecklats både som 

person och fotbollsspelare.  
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1.1.5 Robyn 

Robin Carlsson född 1976 i Stockholm är en svensk popartist och låtskrivare. Hon är mer 

känd under sitt artistnamn Robyn. Hon slog som 19-åring igenom med albumet Robyn is here 

1995, vilket innehåller låtar som Do you know och Show me love. Hon är idag mer inriktad på 

elektronisk musik och har genom karriären släppt ett flertal skivor. Hon har till exempel 

släppt en trippel där hon delade upp skivan i tre olika skivsläpp vid namnen Body talk, Body 

talk part 1 och Body talk part 2. Senast har hon släppt albumet Do it again (2014) 

tillsammans med det norska elektroniska bandet Röyksopp där låten Monument finns med 

som även används i hennes reklamfilm med Volvo. Hon släpper numera även musiken via sitt 

eget skivbolag Konichiwa Records vilket hon är VD för (ne.se 261115). 

 

Hon har vunnit många priser och utmärkelser genom karriären där hon till exempel vunnit 

pris för årets kvinnliga popartist fyra gånger, den första gången var 1995 då hon slog igenom. 

Hon har även ett antal grammisar som hon mottagit för sin musik vid olika tillfällen. Hon har 

även tagit emot Stockholms stads hederspris 2009, och 2010 fick hon musikexportpriset och 

inte minst av allt utsågs hon till årets svensk för sina bedrifter av tidningen Fokus (fokus.se, 

261115). Robyn har även lyckats internationellt och har bland annat legat etta på 

Englandslistan (sverigesradio.se, 261115) samt uppträtt i stora TV-program jorden runt. 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsens övergripande syfte är att undersöka konstruktionen av Sverige och 

”svenskhet” i biltillverkaren Volvos reklamfilmskampanj “Made by Sweden”. Vi menar att 

detta är en angelägen fråga i en globaliserad värld, och ett mångkulturellt samhälle, för att 

förstå hur företag försöker skapa en delvis ny bild av Sverige och ”svenskhet”. Närmare 

bestämt studerar vi de två reklamfilmer där fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och 

popartisten Robyn medverkar som huvudrollsinnehavare. Vi vill analysera hur två svenska 

kända personer med olika kön och bakgrund används för att kommunicera reklambudskap 

relaterade till ”Sverige” och svenska värden på skilda sätt. 

 

Vårt val av reklamfilmer för detta syfte baseras på att vi tyckte det var intressant att ta både ett 

manligt och ett kvinnligt perspektiv, vilket Zlatan och Robyn fick representera. Filmerna 

skiljer sig även åt miljömässigt då Zlatan filmas i ett kargt vinterlandskap och Robyn i en 

storstad. Vi ställer oss följande frågor och använder en semiotisk metod för att besvara syftet: 
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1.  I vilken slags övergripande berättelse får de olika personerna agera och i vilka 

avgörande avseenden skiljer sig berättelserna åt? 

2.  Vilka värden kommuniceras i filmerna och hur kan de klassificeras som traditionella 

eller moderna ”svenska värden”? 

3.  Vilka slags symboler för Sverige/svenskhet används i respektive film? 

4.  Vilken/vilka slags myt(er) knyts till respektive persons karaktär i filmerna och vad 

kännetecknar dem? Hur kan myterna sägas reproducera bilder av Sverige och 

svenskhet? 

1.3 Disposition 

Denna uppsats innehåller 8 kapitel. Kapitel 1 inleds med en bakgrund där vi presenterar de 

personer som finns med i uppsatsen samt det företag och material vi valt att analysera. Vi 

presenterar även vårt syfte med uppsatsen samt de frågeställningar vi ämnar besvara. Kapitel 

2 innehåller tidigare forskning där vi presenterar forskning om integration, nationalism och 

varumärkesbyggande. Vi argumenterar även för hur vi tycker att den tidigare forskningen är 

relevant för oss. Kapitel 3 innehåller våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vår semiotiska analys. Vi delar upp teorierna i punkterna nationalism, svenskhet, 

kärnfamiljen, natur och storytelling. Kapitel 4 innehåller en presentation av det material vi 

valt att analysera. Vi argumenterar även för hur vi tänkt och varför vårt val föll på just detta 

material. Vi presenterar även vår metod och dess tillhörande begrepp som vi använt oss av. Vi 

avslutar kapitlet med en metoddiskussion där vi diskuterar för och nackdelar med att använda 

en semiotisk analys som metod. I Kapitel 5 redogör och analyserar vi det resultat vi fått fram 

av vår semiotiska analys som vi gjort på vårt material. Vi besvarar även de frågeställningar 

som ställdes i kapitel 1. Kapitel 6 innehåller vår diskussion utifrån de resultat som vår analys 

genererade, men vi diskuterar även djupare kring ämnen som vi inte tagit upp i 

frågeställningen. Vi avslutar vår uppsats med Kapitel 7 där vi presenterar vår slutats av 

arbetet och Kapitel 8 där vi sammanfattar vårt arbete. 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel har vi lagt vikt vid forskning som rör nationalitet och identitet och hur dessa 

används av företag för att marknadsföra sina produkter. Varumärkesbyggande är också något 

som tas upp och hur kända personligheter kan fungera som verktyg för just detta. 
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2.1 Studier om integration och nationalism 

Det har ofta talats om den svenska känslokylan när folk utanför Sverige pratar om svenskar. 

Exempel som tas upp i dessa sammanhang är att svenskar varken säger emot, växlar humör, 

visar känslor och att svenskar ofta talar med ett lågt och jämnt tonläge (Daun, 2005, s12). 

Svenskar gestikulerar inte i samma utsträckning som andra och det långsamma talet 

tillsammans med många pauser gör att människor utanför Sverige får intrycket om ett kallt 

känsloliv bekräftat (ibid, 2005 s21). 

 

Men samtidigt är Sverige i förändring, de gamla värderingarna och synen på vad som ses som 

svenskt delas inte av lika många som förr, där en ökad immigration har gjort att samhället fått 

en bredare syn över vad som är svenskt (Lacatus, 2007, s79). Samtidigt har många med 

invandrarbakgrund svårt att anpassa sig till vad som anses vara svenskt. Genom en 

socialsemiotisk undersökning där författaren Corina Lacatus (2007) utifrån boken “Ett öga 

rött” (2003) skriven av Jonas Hassen Khemiri jämförs beskrivningar och situationer i boken 

jämfört med samhället idag. Boken tar upp att unga människor har svårt att ta till sig det 

svenska samhället, och istället finner stöd i sina föräldrars tro och bakgrund. Genom det låter 

Corina saker som sker i boken relatera till samhället idag. Därefter reflekterar och diskuterar 

hon hur olika typer av människor med invandrarbakgrund har möjlighet att anpassa sig i 

samhället och relaterar detta till det “traditionellt svenska” och etniska svenskar (ibid, 2007, 

s82). 

 

Ett samhälles värderingar sitter ofta djupt och folk identifierar sig många gånger med den 

kultur där de växt upp. Att företag anspelar på landets värderingar, kultur och nationalism för 

att nå ut till publiken är därför en företeelse som ses ganska frekvent i reklam. Sharmila 

Subramanian undersöker hur företag i Indien anspelar på nationalism, värderingar och kultur i 

reklam i kommersiell TV. Detta sker genom en semiotisk analys där 16 olika reklamfilmer 

granskas kring hur de säljer sina produkter via nationalism för att nå ut till publiken och få 

dem att identifiera sig med företaget och reklamen. Subramanian skapar en tabell där hon 

sedan fyller i de olika tecken som anspelar på en identitet vilket indier identifierar sig med. 

Tabellerna visar sedan tydligt på att företag i Indien ofta använder sig av traditionella 

värderingar och nationalism för att locka kunder, det finns dock ingen undersökning kring hur 

publiken tar emot denna reklam, men vad gäller nationalism är detta ett exempel på hur 

företag finner den intressant att spela på (Subramanian, 2013, s363-403).   
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Genom denna tidigare forskning, om svenskhet och hur nationalitet används som verktyg för 

reklam, kan vi diskutera i vilken grad Volvo använder sig av just svenskhet i sina 

reklamfilmer. Vi kan även dyka ner i filmerna för att grundligt ta reda på vilka budskap som 

Volvo kommunicerar, både medvetet och undermedvetet, och varför det är just dessa budskap 

som sänds ut. “Svenskheten” är något som tas upp i vår tidigare forskning, men vi anser att 

den är bristfällig och ålderstigen vilket gör att vi tycker det är intressant att studera detta för 

att på så vis bidra till att förnya synen på vad “svenskhet” faktiskt är 2015. Är det “svenskhet” 

liknande vår tidigare forskning eller är det något helt annat som Volvo använder sig av? 

2.2 Studier om varumärkesbyggande 

David. A. Aaker (2002) skriver om en rad olika typer av identiteter som företag ofta använder 

sig av i sitt varumärkesbyggande och i reklam. Många internationella företag anspelar i sin 

marknadsföring på landet de härstammar från. Det är ofta vanligt att anspela på sitt hemland i 

syfte att ge företaget ett bra rykte i konkurrens med övriga företag. Undersökningar visar att 

kvaliteten på produkten rankas högre om den kommer från ett erkänt duktigt land inom den 

branschen. Ett företag inom elektronikbranschen från Japan lyckas i många fall bättre 

internationellt än ett japanskt företag som säljer möbler, då Japan som land är erkänt duktiga 

på just elektronik. Ett ryskt vodkaföretag har en större försäljning än ett modeintrikat företag 

från Ryssland i nio fall av tio (Aaker, 2002, s82). 

 

Vidare skriver han att det finns fyra typer av identiteter ett företag har i ett så kallat 

varumärkessystem. Ett företag har olika lager i sin identitet. Det första identitetslagret heter 

The core identity, det handlar om grundidentiteten. Den identitet som företaget bygger allt 

kring. Vad man står för och vad man tillverkar. Som ett exempel tar han upp Saturn. Ett 

amerikanskt bilmärke vars grundidentitet är att bygga bilar av världsklass och behandla sina 

kunder med respekt och se dem som vänner. Det är vad företagets grundidentitet vill visa och 

att kunder ska se på företaget på detta vis vart i världen kunden än befinner sig. Nästa 

identitetslager är Extended identity som används för att stärka upp grundidentiteten hos 

företaget. Hos Saturn arbetar personalen med att vara vänliga och engagerade för att bygga på 

identiteten ytterligare, man trycker även på sin amerikanska identitet. Value prosposition är 

de känslor som kunden skall ha med sig när personen lämnar företaget. Kunden ska känna att 

bilen fyller vad som lovats. Kring både funktioner och känslor. Det sista identitetslagret är 

Relationsship vilket handlar om relationerna mellan kund och företag. Hos Saturn ses kunden 
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som en vän och behandlas med respekt. Dessa fyra identitetslager använder sig företag av i 

stor utsträckning i sin marknadsföring och sitt varumärkesbyggande (ibid, 2002, s85-95). 

 

Många företag använder sig av populära idrottare när de marknadsför sin produkt. Men innan 

de bestämmer sig för att använda sig av idrottaren bör de tänka ytterligare menar Felicia M 

Miller och Gene. R Laczniak (2011). När ett företag anlitar en idrottare är det inte bara de 

idrottsprestationer vilket idrottaren utför som ger företaget uppmärksamhet. Företagen måste 

se till helheten och betänka den etiska aspekten av samarbetet också, hur är idrottaren som 

person utanför planen? Personlighet och levnadsvanor hos idrottaren kan även förknippas 

med företaget och på så sätt ge en negativ bild av varumärket i samband med negativ 

publicitet. Felicia M Miller och Gene R Laczniak (2011) undersöker den etiska aspekten och 

hur den drabbar företag när idrottare som samarbetar med dem gör bort sig. De har bland 

annat undersökt de tre kända idrottarna Kobe Bryant (Basket), Michael Phelps (Simning), och 

Tiger Woods (Golf), i samband med när de hamnar i blåsväder i media och därmed även ger 

deras samarbetspartners negativ uppmärksamhet. Volvos samarbete med Zlatan Ibrahimovic 

anspelar mycket på bilden av honom som macho och beslutsam, alltså en hårt kämpande 

individ. Den bilden av honom finns även utanför planen vilket gör samarbetet framgångsrikt 

för Volvo. Zlatan är inte heller den som ställer till med skandaler när han inte syns på planen. 

De gånger när han betett sig olämpligt har det till stor del accepterats av publiken. Det är en 

del av honom och den han är. Därför blir studien om de risker som finns omkring hur 

samarbeten mellan kända idrottare och företag intressant. Hur företaget väljer att använda 

idrottaren och vilken typ av individ denne är. 

 

Att bygga en identitet till sitt varumärke är viktigt i hård konkurrens. Ett företag som lyckats 

med det är Harley Davidson. Studien undersöker hur företaget lyckats bygga vidare på myten 

kring att ses som ett hårt och tufft märke. Det studeras genom socialsemiotik hur det har 

skapats en känsla och en identitet kring denna myt hos dem som äger en Harley. Bland annat 

skapar de egna communitys där ägare till Harley-motorcyklar stärker den här identiteten hos 

varandra. Det visar sig bland annat att en Harley-förare ser ner på de som kör 

sportmotorcyklar eller andra märken än just Harley Davidson, då det inte ses som äkta i 

samma grad (Trendafilov, 2015, s320). Harley Davidson anspelar även på detta i sin reklam 

där de till stor del anspelar på den amerikanska cowboyen som åker ut på vägarna och gör lite 

vad han vill. Friheten och rebellen blir något de spelar mycket på. På så sätt utesluter de 

automatiskt en viss kundkrets de annars kunnat värva. Men studien visar att trots detta är 
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myten kring Harley Davidson så stark att företaget ser förbi möjligheten till en ny målgrupp 

och fortsätter använda denna typ av “machoidentitet” i sin reklam (Trendafilov, 2015, s315). 

 

Larsåke Larsson (2014) tar även upp vikten av begreppet positionering när det gäller att 

bygga ett varumärke, och då i synnerhet gällande reklambranschen. Positionering handlar om 

att nå ut till människor med företagets- eller organisationens idé för att på så vis befästa en 

plats i deras medvetande. Företaget kan genom positioneringsanalyser uppnå ett 

kommunikativt mål- och strategiarbete genom att rikta sitt reklam- och informationsmaterial 

mot en viss position. Alltså hur företagets produkter uppfattas hos konsumenten gällande 

graden av exempelvis exklusivitet och funktionalitet (Larsson, 2014, s126). Inom 

tjänstesektorn kan man genom tidigare nämnda begrepp positionera sin tillgänglighet- och 

servicegrad. Ett exempel på kan vara en lokal turistbyrå som vill stärka sin position jämfört 

med grannortens byrå som satsar på hög standard gällande service med hög hjälpprofil och 

god bemanning. Den lokala turistbyrån vill istället satsa på en hög tillgänglighet där idén är 

att sätta upp ett antal monitorer med datorbaserad information på platser runt om i samhället 

(ibid, s127). 

 

Det handlar om den roll som företaget eller organisationen har i konsumenters medvetande. 

Människor köper till exempel inte en Volvo på grund av enbart dess egenskaper utan för vad 

Volvon symboliserar. Vi köper inte en bil enbart för att transportera oss till olika platser utan 

väljer ett bilmärke beroende på vad vi kopplar varmurket till för egenskaper. Vi köper en 

BMW för att det är en bil som förknippas med fart och körglädje, medan vi köper en Volvo 

för dess säkerhet och trygghet (Hatch & Schultz, 2008, s28). 

 

Varumärkesidentitet och positionering är något som vi anser vara intressant att ta upp under 

tidigare forskning då det är något som företag idag använder sig av för att bygga sina 

varumärken. Dessa tidigare studier som gjorts tar upp intressant fakta om hur företag väljer att 

spela på just sin identitet för att marknadsföra sig själva och denna identitet tycker vi hör ihop 

med nationalitet. Hur ett företag förknippas med just ett land och vad det bidrar med för 

konnotationer hos konsumenterna. Positionering är även det ett intressant begrepp att ta upp 

inom byggandet av varumärken då företag som Volvo vill positionera sig som ett företag som 

förknippas med vissa egenskaper. Volvo som använder sig av Sverige sammankopplas på så 

vis med de egenskaper som man förknippar med Sverige vilket resulterar i att företaget 

positionerar sig i människors medvetande som ett företag med svenska rötter. 
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3. Teoretiska utgångspunkter   

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för vår semiotiska analys. Vi har 

delat upp punkterna i nationalism, svenskhet, natur, kärnfamilj och Storytelling för att vi så 

effektivt som möjligt ska få fram det vi vill ha från analysen av reklamfilmerna. 

3.5 Storytelling 

Människor har i alla tider uppskattat historier där allt från sagor om kungar och drottningar till 

reklamfilmer skapat skaror som betraktar och lyssnar till berättelsen. Storytelling omfattar allt 

från berättelser till myter och kan både vara muntliga, bildliga och skriftliga. Det anses vara 

ett kraftfullt och unikt verktyg inom marknadsföring och mänskliga relationer då Storytelling 

kan tala till det mänskliga behovet av ett meningsfullt liv (Mossberg & Johansen, 2006, s7).   

Storytelling möjliggör för företag att genom en helhetsbild förmedla sitt koncept, personifiera 

sitt varumärke och ge en upplevelse åt kunderna. Vi lever helt enkelt i en tid där konsumtion 

handlar om att uppfylla drömmar där kunden söker upplevelser som skapar välbehag för att 

komma bort från den strukturerade och rigida vardagen. Vi går mot en tid då konsumenter 

inte längre köper produkter utan istället historier och livsstilar, känslor och upplevelser som 

dessa produkter symboliserar. Vi köper inte bilen från Volvo, utan vi köper den livsstil som 

Volvo representerar med den bilmodellen (ibid, s19). Eftersom antalet produkter idag är stort 

leder detta till att många av dessa är lika varandra, vilket resulterar i att produkterna måste 

sticka ut på något vis för att bli attraktiva. Liknande produkter kommer att konverteras med 

hjälp av estetiska symboler och känslor och kommer alltså köpas av konsumenter baserat på 

känslomässiga orsaker och inte materialistiska. Det gäller alltså för marknadsföraren att 

kommunicera värden som kunden engageras och berörs av (ibid, s21). 

 

Dennisdotter (2008) tar upp att ett företags framgång inte baseras på en fantastisk tjänst eller 

produkt, utan det viktigaste är kunder som är nöjda. Kunderna köper en produkt därför att de 

vill ha en lösning på ett problem, ett behov eller en dröm uppfylld. För att ett företag ska 

kunna leva upp till detta och överleva är det viktigt att tydligt förmedla företagets affärsidé. 

Företaget måste nå ut med vilket behov som uppfylls och hur detta görs genom köpet av 
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tjänsten eller produkten. Detta kan Storytelling som metod hjälpa till med då det kan vara 

svårt för företag att sticka ut från mängden av liknande produkter (Dennisdotter, 2008, s19) 

3.1 Nationalism och identitet 

Michael Billig (1995) tar upp att ordet nationalism ofta används till att beskriva något som är 

familjärt och vad som anses vara “hemma” för en viss grupp människor (Billig, 1995, s16). 

Denna grupp identifierar sig med varandra då de har samma uppfattning om vad som är 

familjärt och inte, vilket kan kallas nationalistisk identitet (ibid, 1995, s7). Den nationsbundna 

identiteten är dock svår att sätta fingret på men Billig resonerar kring att identiteten hela tiden 

reproduceras genom vårt sätt att uttrycka oss i språket. När vi talar med varandra 

kategoriserar vi in saker som “vi” och “dem”, samt att vi tar upp vissa saker som “hemma” 

och utesluter då saker som vi inte är lika familjära med. När vi talar om vad som är “hemma” 

och inte skapar vi, samt reproducerar, vår tillhörighet med hemlandet vilket stärker vår 

nationella identitet (ibid, 1995, s10). 

3.2 Föreställningar om svenskhet och det typiskt svenska 

Sveriges officiella nationalsymboler som den svenska flaggan eller att sjunga nationalsången 

är inte alltid de lättaste att hantera för befolkningen. Till skillnad mot andra mer patriotiska 

länder kan den svenska befolkningen känna ett obehag inför sådana saker. Dessa patriotiska 

spärrar verkar dock inte existera inom idrotten hos det svenska folket, där det är fullt tillåtet 

att visa starka känslor för sitt fosterland vid både segrar och nederlag. Man använder sig av 

ansiktsmålningar, viftar med flaggor, firar segrar och blir upprörd över förluster. Ingenting 

väcker den svenska nationalkänslan som just idrotten (Ehn, Frykman, Lövgren, 1993, s207). 

 

Den svenska flaggan används sparsamt i Sverige men inom idrotten är den en frekvent 

symbol som människor kan använda för att visa sitt stöd och sin kärlek för de olika svenska 

idrottarna. Flaggan blir en symbol för det svenska och den svenska nationaliteten. 

Idrottare innehar ofta en roll som får representera svenskhet bland det svenska folket. Inom 

idrotten står målmedvetenhet och självbehärskning högt när det talas om egenskaper som en 

idrottare bör inneha, då denna representerar Sverige. Journalister har vid olika sammanhang 

använt kända idrottspersoner för att visa på olika sidor av det svenska samhället. Ett exempel 

på detta är längdskidåkarna Gunde Svan och Thomas Wassberg som fått symbolisera två 

olika sidor av Sverige. Gunde Svan fick symbolisera perfektionisten som var mycket 
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noggrann i allt han tog sig för där allt ifrån mat till tävlingar planerades i detalj, medan 

Wassberg var den lite egna och inbundna personen som mest åkte för att han ville. Gunde fick 

stå för det perfekta och hyggliga samhället medan Thomas sågs lite mer som en rebell som 

gjorde lite som han ville. Hur de levde fick även representera olika värden i den kulturella 

konstruktionen. Gunde och hans fru bar upp det traditionella svenska utseendet där de var 

blonda, blåögda och leende glada. Thomas å sin sida var skäggig, rufsig och svår att förstå, 

han hade även en kvinna med ett utländskt utseende. Men journalisterna räknade ändå 

Thomas som den mest folkkära av de två (Ehn, Frykman, Lövgren, 1993, s219). 

 

Ehn, Frykman och Lövgren (1993) skriver att i många av våra förorter runt om i Sverige har 

många svårt att identifiera sig med den identitet som ’’Gunde Svan’’ representerar. 

Författarna skriver att i dessa förorter präglar andra värderingar och tankar deras identitet 

vardagen. Vidare menar de att det mångkulturella samhället gör att ungdomar ofta värderar 

sina rötter på ett annat sätt. En del ser sina föräldrars hemland som sitt land trots att de är 

svenska medborgare och aldrig besökt föräldrarnas hemland. De som dock tar efter den 

svenska kulturen och dess traditioner har lättare att ta sig in i det svenska samhället där de inte 

betraktas som utländska på samma sätt som de svenskar med invandrarbakgrund som själva 

inte känner någon tillhörighet till Sverige. Alla dessa människor med olika bakgrund anpassar 

sig till varandra och skapar den nya svenska identiteten, vilket leder till att synen på den 

traditionella svensken som blond och blåögd känns föråldrad (ibid, 1993, s152ff). 

 

Detta är författarnas uppfattning kring vad gäller identitet och teorier kring vad gäller 

integration och hur svenskar med invandrarbakgrund väljer att identifiera sig. Vi skriver 

arbetet med dessa teorier som bakgrund men förstår samtidigt att det är långt ifrån alla gånger 

som teorierna går att se i verkligheten. Samhället har sedan dessa teorier skrevs utvecklats och 

ser idag annorlunda ut vad gäller tankar kring integration. Men vi använder dessa kapitel då vi 

anser de vara relevanta kring samhället och hur det ser ut idag. Utbudet av litteratur om detta 

ämne där identitet och nationalitet berörs är begränsat. 

 

Vad gäller naturen anses den ligga svensken varmt om hjärtat. Vilket kanske inte är lika 

viktigt för en italienare eller fransman. Vad de är mest stolta över med sitt land, svarar de ofta 

sin historia och sitt nationella kulturarv. När samma fråga ställdes till ungdomar (18-24 år) i 

Sverige blev svaret naturen. En anledning till att svaren skiljer sig mellan Sverige och i detta 

fall Italien kan ha att göra med att Sverige har relativt få nationalmonument men gott om 
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idylliska bondbyar, djupa skogar och berglandskap i Norrland (Ehn, Frykman, Löfgren, 

1993). 

 

Naturen skapar en nationell kulturell innebörd och denna laddas med historia och nationell 

symbolik, där även svenskens kärlek till naturen avspeglar sig i nationalsången där vi lovordar 

och sjunger om ’’du fjällhöga nord’’ bland annat (ibid, 1993, s89ff). Även det svenska 

kulturarvet, när de presenteras i filmer från olika perioder, lägger fokus på hur de svenska 

riksintressena ges extra uppmärksamhet som till exempel svenska kyrkor och svensk natur 

med fjäll och djupa skogar. Man visar även upp de ’’ursvenska typerna’’ som den tyste 

norrlänningen, spelmannen från Dalarna, fiskaren från Bohuslän eller bonden från Skåne 

(ibid, 1993, s107). 

 

Daun (1998) menar att svensken i många fall undviker konflikter. Det gör man genom att man 

undviker samtalsämnen som ses som starkt känsloladdade och där man misstänker att den 

andra parten kan tycka olika från vad du tycker. Svenskar är också generellt mer lågmälda i 

sina diskussioner och de som är högljudda ses ofta som mer temperamentsfulla (Daun, 1998, 

s136). Ett annat drag som ofta kopplas ihop och anses passa väl in på svensken är ärlighet. 

Svensken ses i stora delar av världen som ärlig och hederlig men detta ses inte enbart som en 

positiv egenskap, utan många ser också på svenskar som blåögda och naiva i sitt beteende och 

därmed lättlurade (ibid, 1998, s113). 

 

“Den svenska kärnfamiljen” har genom åren bestått av en mamma, en pappa och två eller 

kanske tre barn, gärna ett av varje kön, och är en bild som till stor del lever kvar än idag. Den 

klassiska rollfördelningen inom familjen har också sett likadan ut över en lång period där 

mannen är den som arbetar och försörjer familjen, medan kvinnan är hemma och sköter 

hushållssysslorna samt tar hand om barnen. Idag ser inte situationen ut på detta vis i samma 

utsträckning som tidigare då rollerna över vad som är manligt och kvinnligt ifrågasätts 

betydligt mer idag. I vårt moderna samhälle uppstår ambivalens och nya möjligheter för hur 

konstruktionen kring rollerna i familjen ska se ut (Bäck-Wilund & Bergsten, 1997, s93-94). 

Även fast vi är mycket mer moderna idag än förr så finns fortfarande de traditionella rollerna 

djupt rotade i tankarna kring familjen. Männen är fortfarande de som gör det traditionella 

arbetet i trädgården, snickrar, klipper gräs och handlar material medan kvinnorna tar hand om 

saker inomhus som att laga mat och sköta hushållet (ibid, 1997, s163). 
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4. Material, avgränsningar och metod 

Här presenteras vårt material och hur vi gick till väga när vi valde detta, samt en förklaring av 

den metod med tillhörande begrepp vi använt oss av. Längst ner i avsnittet finns även en 

metoddiskussion där vi tar upp för- och nackdelar med just att använda oss av en semiotisk 

analys som metod. 

4.1 Material och avgränsningar 

Den 25 januari 2014 lanserar Volvo, inom deras kampanj “Made by Sweden”, sin reklamfilm 

med Zlatan Ibrahimovic och sedan reklamenfilmen med Robyn den andra maj. Kampanjen 

“Made by Sweden” har dock varit aktiv längre än så, då Volvo samarbetat med artister som 

Swedish House Mafia och First Aid Kit tidigare. I vår uppsats utgör dock de båda 

reklamfilmerna med Robyn och Zlatan vårt material. Vi valde ut dessa två filmer utifrån ett 

målstyrt urval där materialet valts ut strategiskt. Vi har dock hållit oss till kriterierna att 

filmerna är relevanta för syftet med denna studie och besvarar de forskningsfrågor som 

formulerats för att besvara undersökningens syfte (Bryman, 2008, s352). Vi valde även att 

utgå från en kvinnlig samt en manlig känd personlighet. Detta på grund av att vår metod är 

semiotik där motsatser som exempelvis man-kvinna och ond-god har ett stort fokus (Ekström, 

2008, s25). 

4.1.1 Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden 

Filmen visar vita fjällvidder där en sammanbiten och ensam Zlatan jagar och badar isvak 

vilket Per Carleö, marknadskommunikationschefen på Volvo PV, menar ska avspegla atleten 

Zlatan och hans intressen. Filmen har dock två sidor, där även den mer mjuka Zlatan visas där 

han är med sin familj och tar hand om sina två söner. Per Carleö förklarar att de försökt visa 

två sidor av Zlatan, både den enorma atlet som han faktiskt är, men även familjefadern Zlatan 

(Göteborgsposten, 20140208). 

 

Filmen är ett samarbete mellan Zlatan och Volvo men också musikproducenten Max Martin 

som står för den omredigerade versionen av den svenska nationalsången, som Zlatan framför i 

filmen. Filmen har i dagens läge 5 794 535 miljoner visningar på Youtube (youtube, 

20151113). 
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4.1.2 Volvo Drive-E feat. Robyn - Made by Sweden 

Volvo beskriver handlingen i filmen som att vi får följa med Robyn när hon rör sig genom 

Los Angeles mitt i natten med små sekvenser av Sverige. I en Volvobil ringer Robyn hem till 

en vän och pratar om miljöfrågan, samt hur man ska förhålla sig till den. 

Bjarne Darwall som är presschef på Volvo personbilar Sverige säger att det var naturligt att 

fråga Robyn om hon ville ställa upp i reklamfilmen. “Hon är en fantastisk artist och en driven 

och hängiven person med ett stort engagemang för miljöfrågor”, säger Darwall. 

I filmen spelas även en instrumental version av Robyns låt Monument som finns med på 

hennes kommande minialbum. Albumet och även den nämnda låten är producerad 

tillsammans med den norska duon Röyksopp och ger en musikalisk bakgrund till bilderna vi 

får ta del av i reklamfilmen (Göteborgsposten, 20140502) 

4.2 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi grundläggande fakta om vår analytiska metod som vi valt, samt 

att vi förklarar de semiotiska begrepp som vi hållit oss till i vår analys. Dessa fyra begrepp 

fungerar som verktyg för att göra en grundlig analys av Volvos reklamfilmer vilket resulterar 

i att vi kan identifiera de budskap som filmerna kommunicerar ut. 

4.2.1 Semiotik 

Vår värld är fylld av olika typer av tecken som kan tolkas och studeras. Inom semiotik 

studeras allt som kommunicerar någonting, vilket innebär att en semiotisk analys kan 

appliceras på bilder och filmer av alla dess slag. Allt ses som en text som kan avkodas. I en 

sådan analys avkodas och tolkas bilden då alla tecken som hittas kommunicerar något, dock 

kan dessa tecken tolkas olika beroende på vilken situation de förekommer i (Ekström, 2008, 

s18). 

 

Roland Barthes är en av den moderna semiotikens grundpelare och han lade vikt vid att bilder 

sänder ut flera lager av betydelser, vilket bara kan förstås om man tar hänsyn till ytterligare 

politiska, sociala och kulturella sammanhang. Barthes hävdar även att det finns två sätt ord 

kan fungera på i förhållande till bilder, där den ena funktionen benämns som förankring. Det 

handlar alltså om att ord kan fokusera vid en enskild betydelse trots att det finns flertalet 

andra tolkningar. Bildens mångtydighet blir därmed begränsad då läsarens uppmärksamhet 

riktas åt ett visst håll vilket gör att andra betydelser undvikas. Det andra sättet benämns relä, 



	 19

där bilder och ord avlöser varandra samt kombineras till meningar och meddelanden. Detta är 

vanligt i förekommande i filmer där röster och dialoger kan etablera relationer mellan olika 

bilder vilket kan föra handlingen framåt (ibid, s23) 

4.2.2 Denotation 

Vid en semiotisk analys delar man upp texten som ska analyseras i två nivåer. Begreppet 

denotation ger den konkreta och uppenbara innebörden av ett tecken där vi inte drar några 

vidare associationer när vi ser exempelvis en vägskylt eller en tavla. I den denotativa nivån 

beskriver man saker som de är på ett bokstavligt och konkret sätt. Det denotativa i en 

fotografisk bild är alltså endast det som finns med i fotografiet. Den denotativa analysen är 

dock grunden för att sedan kunna gå vidare med den djupare konnotativa analysen. 

(Ekström, 2008, s24) 

4.2.3 Konnotation 

Den andra nivån är den konnotativa. Konnotation står för de djupare betydelser, associationer 

och känslor som uppkommer hos betraktaren när denna tar del av en bild. Individen som ser 

bilden gör en tolkning som fortsätter utöver det uppenbara den ser. Beroende på den kontext 

som bilden befinner sig i kan personen tyda och tolka många olika betydelser som bilden 

förmedlar. Ett fotografi på en ensam stol kan till exempel förmedla budskap om ensamhet och 

saknad eftersom konnotativa tolkningar är mångtydiga och kan användas för att få fram de 

olika budskap som en bild förmedlar (Ekström, 2008, s24).  För att ta exemplet med 

fotografiet. Som vi använde i punkten ovanför med det denotativa, så är det konnotativa den 

mänskliga delen av processen. Alltså fotografens val av vad som ska finnas med i bilden, 

kameravinkel och val av skärpa. Konnotation är alltså hur något fotograferas medan 

denotation är vad som fotograferas (Fiske, 1990, s118) 

4.2.4 Myter 

Den franske Professorn Roland Barthes beskriver myter som berättelser där kulturen uppfattar 

eller berättar en viss aspekt av verkligheten. Grundläggande myter handlar till exempel om 

människor och gudar, livet och döden samt gott och ont. Mer aktuella myter finns om manligt 

och kvinnligt, framgång och familjen. Barthes menar att en myt är en kulturs sätt att tänka och 

förstå någonting, där en rad olika relaterade begrepp skapar myten (Fiske, 1990, s121). 

Barthes studerade hur vardagliga saker så som leksaker, hudkrämer och mycket annat 

framställs i reklam och tidningsartiklar. Han tyckte detta var intressant då dessa företeelser 
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framställdes utan någon egentlig innebörd mer än att de av naturen var med i bilderna. 

Barthes hävdar dock att bakom denna yta fanns en hel värld av myter och ideologier 

(Ekström, 2008, s25). Ett exempel som kan förtydliga detta är att låta ett tiotal fotografer ta en 

bild av lekande barn på en gata i en stad. Majoriteten av fotograferna skulle, enligt Barthes, 

välja att ta en svartvit bild som ger en hård och fientlig vinkel eftersom dessa konnotationer 

ligger i linje med vanligt förekommande myter som vi har om barn som leker på gatan. En 

dominerande myt hos oss människor är barndomen är, eller borde vara, en tid då vi ska vara 

nära naturen och dess frihet. Inom vår kultur är det utbredd föreställning om att barndomen 

ska tillbringas på landsbygden, vilket resulterar i att fotograferna väljer att spegla bilden av 

barnen på gatan som kall och olycklig (Fiske, 1990, s122). 

4.2.5 Symbol 

En symbol är inom semiotiken ett överenskommet tecken. Människor i ett samhälle eller i en 

viss kultur kommer överens om att ett visst tecken får representera någonting. Symbolen 

behöver inte vara lik det den symboliserar till utseendet. Vi är till exempel alla medvetna om 

färgers betydelse vid trafikljus där grönt ljus betyder kör och rött betyder stop. Detta är inget 

vi funderar över utan något som vi kommit överens om. Ett liknande exempel används vid 

skidbackar där skyltar beskriver vilken svårighetsgrad nedfarten erhåller, där en svartmålad 

skylt symboliserar den brantaste nedfarten medan en backe med grön skylt signalerar att det 

är en lättare nedfart. Det är gemensamma överenskommelser för vad tecknet står för i ett visst 

sammanhang (Nordström, 1989, s 328) 

4.3 Metodproblem 

Semiotik har kritiserats för att vara för subjektiv i sina tolkningar då den förefaller bygga på 

tillfälliga intryck vilket leder till att analysen upplevs som osystematisk. Detta innebär att vi 

som författare till uppsatsen måste vara medvetna om detta och hålla oss till en objektiv 

åskådning (Ekström, 2008, s27). Det handlar alltså för oss författare att vara noggranna under 

undersökningens gång och hålla oss till de begrepp vi bestämt oss för att använda. Det finns 

risk att våra tidigare erfarenheter och kulturella bakgrund färgar uppsatsen men detta är dock 

ett viktigt verktyg när det gäller semiotik som analys, då den bygger på tolkningar från 

mottagaren. Vi anser dock att vår uppsats kommer att anses som vetenskaplig då vi författare 

är medvetna om dessa fällor och därför håller en kritisk medvetenhet och närvaro under 

arbetes gång (Merriam, 1994, s176). 
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När det kommer till vårt material valde vi det utifrån den tidsperiod som detta arbete omfattar. 

Det finns fler reklamfilmer från Volvo och deras kampanj “Made by Sweden” än de två som 

vi valde och vi skulle gärna arbetat med alla filmer om tiden funnits men vi anser att två av 

dessa filmer fick representera kampanjen som helhet. Reklamfilmerna omfattar runt tre 

minuter vardera och detta ansåg vi skulle vara tillräckligt som empiriskt material. 

 

Eftersom kvalitativ forskning främst handlar om att förklara och beskriva världen utifrån den 

uppfattning som människor som lever i den innehar, vilket gör att olika uppfattningar om den 

kan uppstå. Genom att vi är två personer i detta arbete hoppas vi kunna stärka den inre 

validiteten eftersom våra tolkningar stärker och kritiserar varandra om vart annat. Genom att 

hela tiden sträva efter en stark inre validitet resulterar även detta i en förstärkt reliabilitet, 

vilket är av vikt då detta ger uppsatsen ett vetenskapligt intryck. Om reliabiliteten är stark 

borde detta innebära att undersökningen leder till samma slutsatser om någon annan väljer att 

replikera den (ibid, 1994, s181). 

5. Resultatredovisning/analys 

I detta avsnitt redogör vi för de resultat som vi tagit fram utifrån vår semiotiska analys av 

Volvos reklamfilmer med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och artisten Robyn. Empirin 

besvaras utifrån de fyra frågeställningar vi ställt i avsnitt 1.2 och redogörs genom de 

semiotiska begrepp som vi nämnt i avsnitt 4.2 och för att tolka innehållet har vi förhållit oss 

till vår tidigare forskning och teoretiska ramverk. 

5.1 Filmen med Zlatan 

Filmen börjar med att vi som tittare får se ett kargt vinterlandskap som inkluderar en frusen 

sjö som ramas in av skog och berg, ur ett fågelperspektiv. I bakgrunden viner vinden. I nästa 

scen får vi se en ensam Zlatan göra styrkeövningar i form av att lyfta sig själv uppför en 

takbjälke. Han är bar på överkroppen och vi får se att han är vältränad och bär flertalet 

tatueringar. Filmen växlar scen till en Volvo som kör genom ett snötäckt berglandskap i 

solnedgång samtidigt som ett trumljud ökar i intensitet växlat med vinden som susar. Zlatan 

börjar sedan talsjunga den svenska nationalsången under cirka en minut för att sedan bytas ut 

mot en kvinnlig röst som tar över Zlatans “sång”. 
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En bit in i filmen får tittaren möta en kvinna som filmas ensam där hon står innanför fönstret 

till ett hus. Här börjar filmen snabbt växla mellan Zlatan som jägare ute i den mörka 

vinternatten och där han i varma och ljusa scener är med sin familj. I de scener där Zlatan är 

själv går och springer han runt i skogen i vita vinterkläder och gevär, sitter vid en lägereld 

invid vattnet och badar isvak. Zlatan får även möta en hjort när han är ute och jagar, där han 

siktar in sig mot djuret men avstår från att skjuta. De varma scenerna med familjen och de 

kalla scenerna där han är ensam varvas med Zlatan på fotbollsplanen iklädd den blå och gula 

landslagsdräkten. Filmen avslutas med att vi får se baksidan av den Volvo som Zlatan kört i 

filmen när den åker fram längs landsvägen. Det är mörkt ute där endast Volvons strålkastare 

lyser upp vägen och sedan kommer texten “Made by Sweden” upp i vitt för att sedan avslutas 

med Volvos varumärke på en svart bakgrund. 

5.2 Filmen med Robyn 

Filmen börjar med att artisten Robyn lämnar en mörk studio och tar sig ut från byggnaden via 

en korridor som även den är svagt upplyst. Hon kommer ut till en mörk stad med tät trafik och 

höga ljud som hör en stad till, alltså motorljud, fordon som tutar på varandra och bussar. 

Husen som syns längs vägen hon går vid är upplysta genom olika skyltar och gatlampor. 

Robyn tar sedan en hiss upp, där klassisk hissmusik spelas, till en öde takparkering där hon 

går och nynnar på någonting. Det är en mörk parkering med endast ett fåtal parkerade bilar 

och i bakgrunden hörs ljud från trafiken och polissirener. Robyn tar sig fram till sin bil och 

sätter sig i den, hon startar bilen och sätter på musik i bilens mediaspelare samtidigt som hon 

kör ner från byggnaden ut på en väg. Ute på vägen hörs Robyn ringa ett samtal till en kvinna 

som svarar nyvaket på svenska och Robyn frågar om hon låg och sov vilket kvinnan säger att 

hon gjorde. Deras samtal fortsätter vidare samtidigt som Robyn åker längs den mörka staden 

som omgärdas av stora och höga byggnader. Under samtalets gång får vi små glimtar av 

scener innehållandes granskog, insjöar, blå himmel och solljus. Dessa scener värvas med att 

vi får följa Robyns bilfärd längs staden hon befinner sig i. 

 

Filmen klipper till att Robyn nu befinner sig i en affär där hon går runt med en kundvagn, som 

hon sedan tar några trippande steg. Även här varvas scenerna med glimtar av en miljö som 

innehåller grönska av olika slag. Robyn samtalar fortfarande med kvinnan i telefon och säger 

att hon vill vara en “återvinningsbar” person. 
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Tillbaka i bilen får vi se Robyn åka förbi en buss som hon tittar in i och får ögonkontakt med 

en kvinna i röd klänning, när de tappar ögonkontakten ler Robyn för sig själv och åker vidare. 

Vi får se en helikoptervy över bilen som långt där nere åker fram längs de höga byggnaderna 

och Robyn pratar om med kvinnan i telefonen om att vi måste jobba men att vi också måste få 

dansa. Kort därefter går Robyn in i en byggnad som hon sedan dansar och skrattar med andra 

människor i. Hon ler och musiken hon lyssnade på tidigare spelas. 

 

Robyn går sedan igenom en spelhall där människor spelar olika typer av datorspel och står 

sedan och lyssnar vid en restaurang där en grupp människor spelar musik för gästerna. Folk är 

glada och applåderar. Sedan ser vi Robyn lämna stadens byggnader i bilen då hon kör upp för 

ett berg och parkerar vid en utsiktsplats med vy över staden i gryning som hon precis befunnit 

sig i. Hon sitter på motorhuven och tittar ut över staden samtidigt som hon talar högt för sig 

själv om man ska välja att se världen eller ha den kvar. “Vill man ens ha den kvar om man 

inte har sett den” säger hon sen och vi ser en text där det står “Nu finns miljömotorer till alla 

våra modeller”. Filmen avslutas sedan med titeln “Made by Sweden” och i bakgrunden av 

texten syns en sjö omgärdad av granskog och himmelen har ett ljusrosa skimmer då solen 

håller på att gå ner. 

5.3 I vilken slags övergripande berättelse får de olika personerna 

agera och i vilka avgörande avseenden skiljer sig berättelserna åt? 

Dessa två reklamfilmer handlar om två kända personer som båda kommer från Sverige. I 

filmen med Zlatan är miljön hård och karg och i Robyn rör sig i en mörk storstad där den så 

kallade naturen består av asfalt och byggnader. Dock innehåller Robyns film små sekvenser 

av gröna skogar och sjöar, samt att hon lämnar staden och tar sig upp, med hjälp av bilen, på 

en höjd med utsikt över hela staden. De båda reklamfilmerna skiljer sig alltså från varandra i 

form av vilken miljö de är inspelade i men de har den vilda naturen som ett gemensamt tema. 

Ytterligare ett gemensamt tema i dessa två filmer är att både Zlatan och Robyn håller sig 

mycket för sig själva till stora delar, där Zlatan jagar ute på fjället och Robyn ensam kör 

genom natten i sin bil. Det är även ingen av dem som syns säga något i de rörliga bilderna, 

utan deras röster känns mer som något i bakgrunden i form av Zlatans pratsjungande 

nationalsång och Robyns telefonsamtal. 
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Det är alltså två filmer som till en början ser väldigt olika ut till ytan då det är en kvinnlig 

person och en manlig, ett vinterlandskap och en storstad samt att den ena är ute och jagar och 

den andra dansar på nattklubb. Men det är ändå två filmer som påminner mycket om 

varandra. De är båda självständiga personer som genom filmens handling är till stor del 

ensamma, dock får de också närhet från andra människor där Robyn pratar i telefon med en 

kompis och dansar med vänner och Zlatan umgås med sin familj. De båda filmerna 

ackompanjeras även av stämningsfull musik snarare än att vi tittare blir överösta med 

information som många reklamfilmer annars präglas av. Två filmer som fungerar som 

enskilda berättelser med vackra bilder och stämningsfull musik. 

5.4 Vilka värden kommuniceras i filmerna och hur kan de 

klassificeras som traditionella eller moderna ”svenska värden”? 

5.4.1 Svenskhet och trygghet 

Volvo PV har sedan 1950-talet haft som företagsfilosofi att leverera hög säkerhet och kvalitet 

i sina personbilar. Något som uppkom tack vare att Sverige hade betydligt lägre standard på 

sina vägar jämfört med andra industrialiserade länder vid den här tidpunkten. Svenska 

komponenter tillsammans med det svenska stålet skulle göra Volvos bilar säkra att köra i det 

svenska landskapet. 

 

Detta fokus på säkerhet får vi uppleva tidigt i reklamfilmen med Zlatan Ibrahimovic då han 

kör en Volvo i ett landskap som präglas av smala och hala vägar ute i ett kargt vinterlandskap. 

Ett landskap som är starkt förknippat med svenska fjällen och där det ofta är svårt att ta sig 

fram, men detta är vardagsmat för företaget Volvo. Vi tittare får följa med Zlatan inne i bilen 

när han tar sig fram längs vägarna och det är en isolerad tystnad inne bilen, samt att Zlatan 

verkar lugn och trygg. Den isolerade tystnaden konnoterar  en välbyggd bil av hög kvalitet 

samt att Zlatans lugn ger oss känslan av att han litar på bilens egenskaper att ta sig fram i 

denna miljö. Denna isolerade tystnad märker vi tydligt av även i filmen med Robyn, då allt 

ljud som kommer från trafik och polissirener försvinner när hon kliver in i bilen och stänger 

dörren (Jönsson och Wickelgren, 2010, s97). 

 

Flertalet arbetare på Volvo, som inte har sitt ursprung i Sverige, betonar även de hur viktig 

den svenska bakgrunden är för företaget (Jönsson och Wickelgren, 2010, s100). Då bilar idag 
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allt mer liknar varandra i utseende och funktion är det av vikt att företaget förknippas med en 

image som är tilltalande för konsumenten. Volvo förknippas världen över med Sverige och i 

samma stund som detta går förlorat menar en av dessa arbetare att Volvo är illa ute. 

Svenskhet förknippas med trygghet, och då inte bara i köregenskaper utan även inom 

arbetslivet. Ett värnande om människor och de egna anställda samt kunder och 

medtrafikanter. Ett säkerhetstänk helt enkelt där skandinavisk design och praktiska lösningar 

går hand i hand (ibid, 2010, s100). Dessa praktiska lösningar som kan ge en säkrare och mer 

trygg bilkörning upplever vi när Zlatan kör fram längs en mörk väg där snön yr framför 

motorhuven och försämrar sikten. Zlatan använder sig vid detta tillfälle av Volvos 

navigeringssystem som hjälper honom att ta sig fram då han vet var han befinner sig och hur 

vägen ser ut längre fram. Ett annat exempel uppstår i filmen med Robyn som åker förbi 

flertalet utryckningsfordon som har stannat längs vägen vilket vi människor konnoterar med 

att en olycka har hänt. Trafiken är farlig och där sker olyckor dagligen men Robyn åker i en 

Volvo och kör lugnt förbi situationen. Volvo informerar på sin hemsida om att deras bilar är 

byggda för det karga klimatet som existerar i Sverige, vilket inger en trygghet även inne i en 

storstad som Robyn befinner sig i då hon vet att hennes bil kan klara av alla möjliga miljöer 

(volvocars.com, 20151201) 

5.4.2 Svenskhet och natur 

I de två reklamfilmer som vi studerat använder sig Volvo till stor del av naturen som ett 

semiotiskt uttryck i sin konstruktion av svenskhet och Sverige. Naturen betyder mycket för 

många i Sverige och just att konnotera till denna gör att publiken kopplar just detta till 

Sverige. Skogen, den stilla sjön som ligger blank och de höga fjällen tillsammans med de 

gröna ängarna och hagarna tätt sammankopplat väcker konnotationer till Sverige hos många 

(Ehn, Frykman och Löfgren, 1993, s52). I reklamfilmen med Robyn använder man sig av 

detta i stor utsträckning för att kontrastera till den stora staden. Kontrasten blir som mest 

tydlig när Robyn passerar ett par skyskrapor och tittar upp på dessa genom sitt bilfönster. 

Miljön i reklamen växlar då från de skyskrapor som Robyn tittar på till att kameran filmar ur 

förarsätet på en bil som färdas längs en väg där naturen blir typiskt svensk. Miljön präglas av 

grönskande skog och en stilla sjö där solens strålar reflekterar. Vattnet är mörkt och stillsamt, 

samtidigt som solen skimrar genom ett sprickande täcke av moln och träffar vattenytan. 

Miljön konnoterar till en typisk svensk landsväg i Sverige där landskapet är orört och vackert. 

Volvo väljer att använda sig av svensk natur för att informera oss konsumenter om att de är 

ett företag från Sverige. Genom hela reklamfilmen med Robyn dyker bilder med denna 
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typiskt svenska miljö upp som i klipp som fungerar som kontrast till den mörka staden Robyn 

befinner sig i. Dock använder sig Volvo enbart av dessa klipp som bilden av Sverige. Man 

trycker på myten kring att alla svenskar älskar naturen. När människor idag i allt större grad 

väljer att flytta in till städerna och vi blir allt mer urbana så väljer Volvo ändå att visa upp 

Sverige med fokus på just naturen. “Myten är ett värde och den bekräftas inte av sanningen”, 

vad gäller myten kring svenskens relation till naturen är den välgrundad, men långtifrån alla 

svenskar är naturmänniskor (Barthes, 2007, s216). Att Robyn som är född och uppvuxen i 

Stockholms stad men ändå tänker på naturen och det orörda klimatet hjälper till att 

reproducera bilden av svensken som ett naturälskande folk. Volvo skapar en bild av att 

svensken, oavsett bakgrund och titel, har känslorna för naturen nära till hands. Även ljuset blir 

annorlunda i miljön som utspelar sig i Sverige. När kameran byter miljö från den mörka 

staden till blå himmel i delar av naturklippen väcks konnotationer hos mottagaren att här är 

luften ren och frisk. Konnotationen om att i Sverige tar miljön på allvar blir i och med detta 

tydlig. När ett land förknippas med en sådan vacker och ren natur som Volvo visar upp i dessa 

scener, resulterar det i att deras miljövänliga bilar och motorer anses mer trovärdiga än om 

Volvo skulle förknippas med ett land där naturen är mindre gästvänlig. 

 

Under reklamfilmen pågår händelserna under eftermiddag till sen natt och sedan gryning då 

ljuset förändras under tiden. I den typiskt amerikanska staden där Robyn befinner sig är det 

mörkt under nästan hela filmen. Det är mörkt när hon går från studion, när hon åker mot 

klubben och när hon lämnar klubben. Det börjar först ljusna när gryningen sker i slutet av 

filmen. Samma tidsperiod sker i de svenska klippen på naturen. Dock blir det aldrig mörkt, 

under vissa klipp är himlen lite mulen. Men solen lyser ändå igenom. Framåt kvällen blir 

ljuset lite mer grått men absolut inte mörkt. I det sista klippet från Sverige är himlen rosa och 

morgonen gryr. Att Volvo väljer dessa miljöer gör även det att bilden av Sverige som rent och 

lite overkligt förstärks. Det konnoterar till midnattssolen och att det är ljust dygnet runt vilket 

gör att det även här känns rent och oförstört. 

 

Att filmen utspelar sig i lantliga miljöer gör även att den svenska publiken kan ta till sig 

filmen mer då landsbygden i Sverige är folkets miljö sedan långt tillbaka i tiden. Att då lägga 

låta filmerna utspela sig långt ifrån närmaste stad gör att det blir mer folkligt. Många i Sverige 

har en stark relation till landsbygden, då de kan vara uppväxta där, bo där, eller ha en 

sommarstuga där. Det gör miljön till folklig och konnotationen blir positiv när vi ser bilder 

kring landsbygden med den romantiserade miljön i Robyns fall (Kristoffersson, 2014, s56). I 
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Zlatan Ibrahimovic är det en annan typ av miljö. Miljön i reklamen där han rör sig är kall, 

karg och mörk. Snön ligger djup och när han yr kring bilen när Volvon tar sig fram längs med 

vägen. Fast miljön är ändå spektakulär, det visas upp en annan sida av Sverige med storslagna 

vyer, fjäll och vidsträckta landskap. Filmen skulle lika gärna kunna vara inspelat i något annat 

land med liknande miljö. Men tillsammans med Zlatans tolkning av nationalsången och att 

filmen är en del av Volvos kampanj “Made by Sweden” gör att bilden av att vi befinner oss i 

Sverige förstärks. Av att utläsa miljön förs tankarna långt norrut. 

5.5 Vilka slags symboler för Sverige/svenskhet används i 

respektive film? 

5.5.1 Robyn & Volvo - Musik som symbol för svensk framgång 

Robyn med hennes bakgrund som artist och Volvo som ett etablerat bilföretag blir 

tillsammans i Los Angeles en symbol för svensk framgång. Både Robyn och Volvo är 

välkända i Sverige, hon som artist och Volvo som ett företag som lyckats sälja utomlands. 

Robyn blir symbolen för Sveriges framgångsrika musikexport som ett fenomen. (svt.se, 

131215). Bilden av Robyn som framgångsrik internationell artist blir tydlig redan i början av 

filmen, då vi får en direkt blick in i en studio där Robyn skriver och producerar musik. 

 

Vi får av beskrivningen till videon på Youtube veta att den utspelar sig i Los Angeles vilket är 

en stad som fungerar som en symbol för framgång inom musikbranschen. Att Robyn då 

befinner sig här och även jobbar stärker hennes bild som framgångsrik artist, samtidigt som 

Volvo också stärker sin position som ett företag som också etablerat sig internationellt då 

Robyn kör bilen. När hon sätter sig i sin bil och stänger dörren och allt bakgrundsljud 

försvinner startar hennes egen låt Monument på bilens stereo vilket gör att kopplingen till 

USA försvinner och det svenska ersätter känslan. Robyn som lyssnar på sin svenska musik i 

sin svenska Volvo där hon kör genom den stora hetsiga stadskärnan. När hon befinner sig 

utanför bilen i en scen där hon handlar följer hennes musik med i bakgrunden genom hennes 

hörlurar som hon bär. 

 

Man får som publik en känsla av att Robyn känner sig bekväm i denna mörka storstad där 

konkurrensen inom nöjesindustrin är stenhård, men det är inte bara nöjesindustrin som detta 

symboliserar utan vi inges en känsla av att även Volvo är väl lämpad för staden. Robyn ger ett 
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förtroende hos oss tittare där vi får se en glad och dansande kvinna som samtidigt är medveten 

om världen och jobbar hårt. Att en sådan person väljer att köra Volvo resulterar i att samma 

värden lyfts fram hos Volvo. Det skulle inte alls vara lika passande om Robyn åkte runt i en 

stor stadsjeep som förknippas med ett stort bränsleutsläpp reflekterar vi inte ens över då hon 

åker fram i sin tystgående Volvo. Hon hade lika gärna kunnat befinna sig på Norrmalm i 

Stockholm eller på en bondgård i Ockelbo. När det visar sig i slutet av filmen att den handlar 

om miljömotorer blir även det något som lyfter fram Sverige i och med att vi ligger långt fram 

i värnandet om hur bilar påverkar miljön, jämfört med många andra länder. (wwf.se, 131215). 

De två svenska exporterna, musiken i form av Robyn och bilindustrin i form av Volvo, som 

tillsammans tar sig an Los Angeles blir en symbol för de svenska framgången internationellt. 

5.5.2 Zlatan och Volvo - Idrott som symbol för svensk framgång 

Volvo har valt att ta med scener där Zlatan, klädd i landslagsdräkt, spelar fotboll. Dessa 

scener dyker upp här och var under filmens gång under korta sekvenser. I dessa scener får vi 

se Zlatan som agerar fysiskt, han springer och dribblar med bollen på fotbollsplanen och för 

att sedan skrika in i kameran. Detta skrik ser ut som ett glädjeskrik vilket betyder att Sverige 

antingen gjort mål eller vunnit matchen. Sekvenserna andas fart och fläkt vilket ofta 

konnoterar till maskulinitet och bidrar tillsammans med det övriga i reklamfilmen till att 

stärka Zlatan som en framgångsrik man från Sverige. Att Volvo väljer att ta med dessa scener, 

som inte alls är inspelade på samma plats som den övriga filmen, kan vara för att förstärka 

den svenska bilden. Billig (1995) menar på det att sport är något som i allra högsta grad 

hjälper till att ge uttryck för nationell identitet och på så vis ger folk en nationell samhörighet. 

 

Journalister i Sverige har i alla tider använt idrottsprofiler för att symbolisera vad som är 

svenskt och ju mer folket får veta om den svenska idrottarens privatliv, desto lättare blir det 

att identifiera sig med den personen och det den representerar. Detta fenomen känns väl igen i 

reklamfilmen med Zlatan där vi får följa med ända in i själen av familjen där Zlatan är med 

sina barn och sin fru. De varma scenerna med Zlatan och hans familj gör att han blir personlig 

och vi tar honom till oss ytterligare tillsammans med de värden som Volvo valt att använda i 

filmen (Ehn, Frykman, Lövgren, 1993, s222). 
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5.6 Vilken/vilka slags myt(er) knyts till respektive persons 

karaktär i filmerna och vad kännetecknar dem? Hur kan myterna 

sägas reproducera bilder av Sverige och svenskhet? 

5.6.1 Den tysta jägaren 

Reklamfilmen med Zlatan tar sin början i en stuga, till synes utan elektricitet, där han i bar 

överkropp häver sig upp på en träbalk vilket resulterar i att vi tittare tydligt ser en kropp som 

signalerar styrka i och med tydligt utformade muskler. Vi får redan i inledningen av 

reklamfilmen en indikation på vilken styrka och fysik Zlatan innehar. Filmen fortskrider 

sedan i ett liknande scenario där Zlatan utför olika handlingar ensam ute i naturen och det blir 

enkelt att dra kopplingar till den ensamma mannen som klarar sig själv. Dessa scener bryts 

dock av med scener där Zlatan representerar en modernare version av mannen, där han är 

kärleksfull med sina barn och fru. Dock misslyckas Volvos reklamfilm att koppla ihop Zlatan 

med rollen som den kärleksfulla familjefadern då versionen av Zlatan som ensam jägare tar 

över. Den ensamme jägaren som ska försörja sin familj genom att skaffa föda på samma sätt 

som människor levde förr i tiden. 

 

Zlatan förkroppsligar maskulinitet under filmens gång då han utför olika handlingar som vi 

generellt sett kopplar till manliga sysslor som till exempel att han jagar, gör upp eld, springer, 

kör bil och styrketränar. Volvo fokuserar vid det fysiska i filmen och som tittare känner vi 

igen idealet att mannen klarar sig själv trots att han befinner sig i ett landskap som både är 

kallt, mörkt och hårt. I en scen sitter Zlatan vid en sprakande eld och värmer sig vilket gör att 

vi uppfattar honom som en händig man som inte är beroende av någon annan vilket gör att 

rollen som det könsstereotypa mansidealet upprätthålls (Jarlbro, 2006, s128). 

 

Volvo visar två sidor av Zlatan i denna film där den ena är den ensamme jägaren och den 

andra är den mer moderna och jämställda mannen som tar hand om barnen. Det är dock 

flertalet scener som gör att vi fokuserar mer på Zlatans roll som jägaren som ska försörja sin 

familj. I en scen får vi se Zlatans fru, Helena Seger, när hon inifrån ett hus tittare ut genom ett 

fönster, vilket kan tyda på att hon undrar var Zlatan befinner sig. Hennes sökande blick kan 

till och med ge intrycket av att hon undrar när hennes man kommer hem med den föda som 

han nu är ute och jagar. Volvo upprätthåller tydligt myten om kvinnor är bättre lämpade att 

fostra och vårda än män och därför har sin naturliga plats i hemmet, där de uppfostrar barnen 



	 30

medan mannen innehar rollen som försörjare (Fiske, 1990, s122). Ytterligare en scen som 

förstärker intrycket om myten av mannen som en tystlåten jägare är när Zlatan tar av sig till 

enbart kalsonger och hoppar ner i en isvak. Detta konnoterar till en beslutsam och 

disciplinerad människa, vilket är egenskaper som män genom historien förväntats bära upp 

(Jarlbro, 2006, s12). 

5.6.2 Den ensamma rebellen - En accepterad roll i det svenska samhället. 

Oftast när kvinnor förekommer i reklam är det övervägande i rollen som vackra, unga, sexiga 

och trånande. Det anspelas mycket på sex och den kvinnliga kroppen ska ofta se ut på ett visst 

sätt (Jarlbro, 2006, s120). Kvinnan framställs många gånger, speciellt i reklam för 

underkläder, för att behaga andra till skillnad från när det till exempel handlar om män som 

istället använder sig av den produkt de marknadsför (ibid, s125). 

 

Volvo använder sig dock inte av Robyn på det sättet som vi precis beskrivit. De bygger kring 

myten om den ensamma rebellen som går sin egen väg och inte syftar till att behaga andra 

(Barthes, 2007, s216). I filmens inledning när Robyn lämnar studion där hon arbetat med sin 

musik och promenerar mot garaget där hennes bil står kan man avläsa på hennes utseende att 

hon inte väljer att falla in i någon norm för hur en kvinna bör se ut och klä sig. När hon sedan 

står i hissen upp mot bilen och filmas bakifrån där vi ser hennes frisyr och jacka förstärks 

känslan av att hon inte låter andra bestämma hur hon ska se ut. Hon har en grön jacka och en 

frisyr där håret är kortklippt på huvudet och längre ner i nacken. Hennes frisyr påminner om 

det vi i Sverige kallar “hockeyfrilla” vilket var populärt under slutet av 80-talet. I en annan 

scen där hon går och handlar i en affär och kameran fokuserar på hennes skor förstärks 

ytterligare bilden av henne som en tjej som går sin egen väg. Skorna är röd och gula/neon 

med en väldigt hög vit sula, det blir nästan som platåskor. Hon bär även knästrumpor i olika 

färger. På det ena benet är strumpan svart och på det andra är den grå. Även fast hennes 

kläder inte passar in i normen för vad som anses kvinnligt så bär hon upp dem på ett sätt som 

tillsammans med hennes personlighet och historia gör henne intressant. 

 

Hennes klädstil bidrar även till att kommunicera det svenska i filmen. Sverige anses höra till 

ett av de mer sekulärt och toleranta länderna i världen. I många andra länder är det inte 

acceptabelt att klä sig som Robyn gör. Något som bidrar till att den ensamma rebellen som 

myt gör vad den känner för, oavsett vad folk tycker om det förstärks. Den ensamma rebellen 

accepteras i Sverige. Du får vara som du vill, att sticka ut anses inte alltid vara något negativt. 
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Att sticka ut gör dig unik och det uppmuntras ofta i det svenska samhället. De som sticker ut 

ur mängden blir ofta uppmärksammade och får utrymme. Det filmas även en närbild på 

hennes naglar, där hon målat symbolen Venus som står för kvinna men även feminism, här 

gör det även att man tänker på styrka och självständighet. Vilket skiljer sig från den roll som 

kvinnor ofta fått axla i reklam under historiens gång. Även här blir Venus symbolen en 

koppling till det svenska, att arbeta för ett jämställt samhälle ingår i det moderna Sverige. 

Sverige anses höra till det mest jämställda landet i Europa där kvinnor tas på allvar och där en 

majoritet anser att kvinnor borde ha samma makt som män (eige.europa.eu 141215). 

 

Filmen präglas av att Robyn är en individ som har mycket att göra. Hon hinner både med 

arbete samt att gå ut och roa sig. Hon rör sig utan större tveksamhet mellan de olika platserna 

och behöver inte sällskap av någon annan egentligen. När hon träffar vännerna på nattklubben 

och dansar och har kul ses det som en självklarhet, men lika självklart är det även för henne 

att promenera på en mörk parkering eller “trippa” runt i en matbutik. Hon rör sig bekvämt i de 

flesta miljöerna där hon befinner sig. I den sista scenen i filmen när hon står lutad mot 

motorhuven på sin Volvo och tittar ut över den stora staden i gryningen med armarna i kors 

förs tankarna till en cowboy eller liknande som i gamla westernfilmer står på något berg och 

spanar ut över naturen tillsammans med sin häst. Det skapar en konnotation till ensamvargen 

och dennes häst som lever utanför samhället och då och då hjälper till och tar på sig 

hjälterollen i filmen och sedan rider iväg i solnedgången. 

 

I Robyns reklamfilm använder sig Volvo mycket av myten kring den ensamme rebellen. Man 

låter Robyn som karaktär och hennes historik upprätthålla den myten under filmen genom 

olika scener där hon bland annat tittar ut över staden och den självsäkerheten hon uppvisar 

under hela filmen. Hon går även mot den traditionella bilden av kvinnan som anses vara 

hemma med barn och familj. Hon visar på att kvinnor klarar sig lika bra på egen hand med 

både karriär och privatliv. Sverige ligger, i förhållande till många andra länder, långt fram vad 

gäller jämställdhet även om det finns en lång väg att vandra även här. Att Volvo använder sig 

av Robyn för att marknadsföra sitt varumärke resulterar dock i att det moderna Sverige lyfts 

fram. 
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6. Diskussion 

Under detta avsnitt diskuterar vi på ett djupare plan det som vår analys resulterade i. 

Diskussionen är uppdelat utefter hur Volvo kommunicerar svenskhet, för att tydligt redogöra 

och diskutera de olika grepp som Volvo använder sig av. Sedan presenterar vi de slutsatser 

som baseras på vad arbetet resulterat i. 

 

6.1 Volvo och dess bilar 

Volvos reklamfilmer är utformade som berättelser där fokus ligger huvudrollsinnehavarna i 

form av Zlatan Ibrahimovic i den ena och Robyn i den andra. Själva bilen är det inte något 

tydligt fokus på utan den framhävs genom de handlingar som huvudrollsinnehavarna utför. 

Egenskaper som bilens kvalitet tydliggörs genom olika delar under filmens gång där till 

exempel Robyn kliver in i sin bil och stänger dörren. I samma stund som dörren stängs 

försvinner allt det ljud som vi hörde när Robyn befann sig utanför bilen, vilket ger intrycket 

av en bil som bygger på kvalitet. På samma sätt framhävs bilens kvalitet i filmen med Zlatan 

då klimatet utanför bilen är kallt och blåsigt, men inne i bilen är det tyst och lugnt. Volvo är 

tydlig med att deras bilar är byggda utifrån svensk ingenjörskonst där kvalitet är en grundsten. 

Bilen fungerar alltså tydligt som en symbol för Sverige utan att vi egentligen funderar över 

det under reklamfilmernas gång, men detta kommunicerar filmen kontinuerligt genom olika 

scener. I filmen med Zlatan fungerar bilen extra tydligt som ett verktyg för att marknadsföra 

Volvo som ett svenskt företag. Bilen tar sig fram genom ett kargt vinterlandskap med hala och 

svårframkomliga vägar och vi får genom detta en uppfattning om att Volvos bilar inte går att 

jämföra med andra märken i och med det faktum att de är gjorda i Sverige. Vintern i 

Tyskland, Italien och Frankrike går inte att jämföra med Sveriges, vilket innebär att det krävs 

en svensk bil i form av Volvo för att klara av just det svenska klimatet. Ännu tydligare blir det 

med Volvos omformulering av deras tidigare “Made in Sweden” till “Made by Sweden” 

vilket förtydligar att Volvo inte bara är gjord i Sverige utan av Sverige. På det stora hela 

känns Storytelling som ett bra knep för att få till en mer intressant reklamfilm än om de skulle 

valt att göra en klassisk reklam där vi som tittare matas med information om bilens fördelar. I 

dessa två reklamfilmer marknadsförs bilarna på ett diskret och smakfullt sett vilket gör att vi 

tar till oss informationen lättare. Hade det varit en vanlig bil-reklam kanske vi hade bytt kanal 

på teven när den dök upp. 
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The Core identity som David.A.Aaker (2002) menar blir ett företags grundidentitet och bland 

de första man som konsument tänker på när man ser ett varumärke blir det som Volvo genom 

både Robyn och Zlatans reklamfilmer försöker förmedla som ”Made by Sweden”. Där Volvo 

står för en trygg och säker bil som samtidigt ligger i framkant vad gäller miljötänk. Att då 

kombinera den svenska naturens olika sidor som norra Sveriges tuffa vinter med ljuset som 

finns närvarande under sommarhalvåret gör att bilen står för både trygghet och miljö. 

 

Båda reklamfilmerna går under en kampanj som Volvo valt att döpa till “Made by Sweden”. 

Detta är ett ganska litet ingrepp av företaget på det tidigare “Made in Sweden” som Volvo 

länge arbetat med (Jönsson & Wickelgren, 2010, sida). Denna ändring gör det tydligt att 

Volvo vill trycka på sin svenska härkomst då namnet konnoterar att bilarna inte bara är gjorda 

i Sverige, utan även av Sverige. Varför Volvo så tydligt har valt att använda sig av Sverige i 

sin marknadsföring kan ha att göra med att Volvo inte längre är ägt av Sverige utan det 

kinesiska företaget Geely, och för att inte företaget ska tappa sina svenska rötter trycker man 

nu extra mycket på just det svenska (dn.se, 20151216). Jönsson & Wickelgren (2010) tar upp, 

genom intervjuer med anställda på Volvo PV, den vikt som de svenska rötterna spelar för 

Volvos framtid och det är nog en stor orsak till denna svenskpräglade reklamkampanj. Att 

använda sig av Robyn och Zlatan i filmerna gör att vi får en bild av Volvo som ett företag 

som uppmuntrar till det unga och nya Sverige. De är båda internationella stjärnor på sina 

områden med det svenska gemensamt vilket gör att Volvo skapar sig en identitet, via de båda 

kändisarna, som konnoterar till ett Sverige med internationell framgång. 

 

6.2 Det nya Sverige? 

Idag ser inte Sverige ut på samma sätt som den gjorde för 100 år sedan men det finns ändå 

vissa likheter då en del värderingar har levt kvar sen dess. Volvos reklamfilmer påminner 

mycket om dessa värderingar då vi får se klassiska naturbilder och Zlatans familj som 

påminner mycket om den klassiska kärnfamiljen. Valet att ta med nationalsången i Zlatans 

film stärker även intrycket om dessa historiska nationalistiska värderingar. Volvo visar dock 

även på en annan sida av Sverige där Zlatan får stå för ett utvecklat mångkulturellt Sverige 

tillsammans med att Robyn får representera en modernare roll än den som generellt sett 

tilldelas kvinnor. Volvos reklamfilmer med Robyn och Zlatan kan vara ett starkt bidrag till en 

ändrad syn på vad som är svensk kultur. 
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Även om Zlatans film blev en mer delad och uppskattad film än den med Robyn har det 

diskuterats flitigt i medierna om båda filmerna (göteborgsposten.se, 20151216). Det har 

diskuterats om Zlatans film och hur den visar på ett mer mångkulturellt Sverige, med trots 

detta är denna film uppbyggd på klassiska föreställningar om vad som betraktas som svensk 

identitet (Ehn, Frykman, Löfgren, 1993). Valet av Zlatan som person, i en film som Volvo 

själva beskriver som en hyllning till Sverige, kan vara ett försök av Volvo att bryta ny mark i 

vad som betraktas som traditionellt svenskt. Zlatan är en person som inte har ett “klassiskt 

svenskt utseende” vilket gör att filmen blir mer intressant än om exempelvis en annan svensk 

landslagsspelare med ett mer “traditionellt utseende” skulle inneha huvudrollen. Zlatans 

utseende kontrasteras dock av hans familj i form av hans två söner och hans fru Helena Seger 

som alla faller inom ramen för ett “traditionellt svenskt utseende” med deras blonda hår. Det 

känns som Volvos ursprungliga tanke var att låta Zlatan som person kommunicera ut en ny 

bild av hur en svensk person ska se ut och på så vis skapa bilden av ett mer mångkulturellt 

Sverige. Denna idé fallerar en aning då Zlatans familj tillsammans med den traditionella 

svenska naturen ger intrycket av att Zlatan är en svensk person med “utländskt” utseende 

snarare än att han är svensk. Något som förstärker detta intryck är att Zlatan under stora delar 

av filmen gör saker som betraktas som svenska i form av jaga och bada isvak. Detta gör att 

filmen blir en projicering av att det är okej att betraktas som svensk, även om du har utländska 

rötter, så länge du håller dig inom de ramar för vad som betraktas som svenskt. Hade Volvo 

spelat in denna film i en mer stadsliknande miljö och med andra, mer icke traditionella 

normer, hade detta kunnat bli en mer kraftfull effekt i att rita om kartan för vad som är 

Sverige. Att bara spela på en person med “utländskt” utseende blir i denna kontext inte starkt 

nog. 

 

Även om Volvo försöker visa på en modern syn kring kvinnorollen i filmen med Robyn är 

deras val av bilar i de båda reklamfilmerna något som visar på det motsatta. Zlatan använder 

en Volvo XC70 vilket är en modell som är byggd för att kunna ta sig fram överallt. Det är en 

bil som symboliserar fart och styrka vilket är klassiska egenskaper hos det manliga idealet och 

under filmen med Zlatan visas detta egenskaper upp både med Zlatan själv men även med 

bilen. I en sekvens får vi se bilen “sladda” till i sväng vilket kan visa på att det är ett halt 

väglag, men det konnoterar ändå till att det är Zlatan själv som visar att han kan köra bil på ett 

avancerat sätt. Detta står i kontrast till Robyns film där hon kör en bil som inte på samma sätt 

präglas av maskulinitet. Det är en mindre bilmodell än den som Zlatan kör och under filmen 
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är det ett lugnt och säkert tempo som Robyn kör bilen genom staden. Bilarna hjälper alltså till 

att representera den syn på könsroller som Jarlbro (2006) tar upp och som Volvo försöker att 

hålla sig borta i från. Valet av bil och det lugna tempot står i motsats till det som Zlatan 

uppvisar vilket är ett genomgående tema gällande manlig och kvinnligt i reklam (ibid, 2006). 

Vare sig Volvo gör detta medvetet eller omedvetet ger det en indikation på att Sverige har en 

lång väg att gå gällande syn på könsroller i samhället, vilket innebär att Sverige inte alltid är 

så långt fram i denna fråga som Volvo försöker påvisa. 

 

6.3 Den svenska familjen 

När det kommer till familjen är det två olika versioner som Volvo valt att presentera. I 

reklamen med Zlatan är det traditionella värden som det spelas på, då det handlar om Zlatan i 

den traditionella manliga rollen i familjen där han är den hårda och starka jägaren. Att Volvo 

väljer att ta med klipp där han umgås med familjen hemma blir endast en liten del av 

helheten. Han visar i dessa klipp på en mjuk sida vilket vi inte alltid ser, men denna del av 

filmen hamnar ändå i skuggan av Zlatan som den traditionella mannen. Vi ser betydligt mer 

av Zlatan i rollen som jägare vilket konnoterar till jägaren som är ute och jagar medan fru och 

barn sitter hemma och väntar på honom. Denna bild av Zlatan stärker myten av att mannen 

ska vara familjens ledare och försörjare och blir än tydligare när vi i en sekvens får se Helena 

Seger titta ut genom ett fönster. Även hon upprätthåller myten om kvinnan som beroende av 

mannen då hon är hemma och tar hand om hushåll och barn så att mannen kan koncentrera sig 

på att försörja familjen (Jarlbro, 2006, s128). Det är alltså en reklamfilm som handlar om att 

hylla Sverige vilket kan ha att göra med att Zlatan under sin karriär haft problem med den 

svenska pressen som han inte alltid kommit överens med. I denna reklamfilm får Zlatan 

förklara sin kärlek till Sverige som han säger att han kommer att flytta tillbaka till efter sin 

fotbollskarriär (svd.se, 20151218). Även om det blir en hyllning till Sverige med dess vackra 

natur blir det en något föråldrad bild av Sverige i och med de något ålderstigna könsroller som 

Zlatan och hans fru Helena Seger representerar i filmen. Bäck-Wilund och Bergsten (1997) 

tar upp att den klassiska kärnfamiljen allt mer håller på att luckras upp vilket resulterar i att 

Volvos reklamfilm med Zlatan blir något missvisande. Reklamfilmen hade kanske 

kommunicerat en modernare bild av Sverige om Zlatans familj hade fått följa med även i de 

scener där Zlatan är ensam? 
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Robyns film kommunicerar ut en modernare syn, jämfört med Zlatans, på kvinnans roll i 

samhället. Robyn fyller 40 år nästa år och ser man till värderingarna i Zlatans video, vad 

gäller familjen, borde hon varit hemma och sett sin familj medan hennes man arbetat och sett 

till att familjen fått mat på bordet. Men i den här filmen blir värderingar kring familjen 

annorlunda. Vi ser en modern kvinna som fortsätter arbeta in på mörkrets inbrott och sedan är 

fri att göra vad hon vill på sin fritid. Hon är inte beroende av någon man som kräver att hon 

ska komma hem och ta hand om några barn, utan kan ha roligt tillsammans med vänner efter 

arbetet. Hon dansar, lyssnar på ett band som spelar och åker sedan upp i gryningen för att 

ställa sig och blicka ut över den gryende staden. Om en kvinna hade kunnat leva det liv som 

Robyn lever idag för 60 år sedan är mindre troligt då samhällets syn på vad en kvinnas roll 

var stämmer mer in på den roll som Helena Seger representerar i filmen med Zlatan. Robyns 

film präglas alltså i högre grad än filmen med Zlatan av en modernare syn på könsroller. Här 

visar man på en modernare levnadsstil gällande familj och karriär då Robyn inte är hemma 

med man och barn utan är ute och dansar med vänner och kommunicerar med människor hon 

känner i telefon. Det framgår inte vem personen i telefonen är men intrycket man får är att det 

är hennes mamma. Telefonsamtalet till modern ökar intrycket av en modern kvinna i dagens 

Sverige då det inte är ovanligt att vi svenskar arbetar i olika länder men har vår bas i Sverige. 

 

Genom telefon och Internet kan vi, lättare än förr i tiden, hålla kontakten med vänner och 

familj vilket möjliggör för oss att förverkliga drömmar om, i detta fall, en internationell 

karriär. Volvo är öppen med att de vill visa sin svenska härkomst, och genom att visa upp två 

versioner av hur en familj i Sverige kan se ut går det i linje med David. A. Aaker (2002) som 

menar på det att företag ofta anspelar på det land som företaget härstammar ifrån. Volvos 

reklamfilmer visar på att familjer kan se olika ut vilket representerar Sverige som generellt 

sett har en attityd som uppmuntrar till att folk går sin egen väg. Sverige präglas av en 

demokrati där människor är fria att uttrycka sina åsikter och gå egna vägar vilket Volvo, 

genom dessa filmer, tydligt står bakom. 

 

6.4 Den svenska naturen och dess självklara plats. 

Vad det gäller naturen i Volvos filmer är den närvarande i hög grad. I Zlatans film är det i 

princip naturen och det hårda svenska vinterklimatet som filmen handlar om tillsammans med 

Zlatan själv. Filmen utspelar sig i den svenska fjällvärlden, som ger intryck av en hård och 

karg miljö men som samtidigt är väldigt vacker och rofylld. Miljön är ett typiskt exempel på 
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hur norra Sverige upplevs. De snötäckta bergen får bli den bild av Sverige som många känner 

igen, en bild av den svenska naturen som tilltalar allmänheten på ett vis som går hem i stort 

sett överallt. Att Volvo anspelar på denna typ av natur i sin film med Zlatan när temat är 

Sverige känns naturligt då landsbygd och fjäll enligt Ehn, Frykman och Lövgren (1993) anses 

som folkligt i Sverige. Att Zlatan rör sig fritt och ledigt i de svenska fjällen fast han växt upp i 

Rosengård är ytterligare än tanke som kommer till oss. Varför spelas inte filmen in i 

exempelvis Rosengård som han väst upp i? Om Sverige, i denna reklamfilm, hade fått 

kännetecknas av klassisk stadsmiljö i exempelvis Göteborg eller Malmö hade det förmodligen 

sänt andra budskap än det snötäckta landskap som nu visas upp. 

 

Naturen är något som vi svenskar traditionellt sett alltid känt oss bekväma med och därför 

känns det inte förvånande att Volvo valt denna skådeplats för att symbolisera Sverige. Om 

handlingen utspelat sig i Malmö eller Rosengård hade det kanske blivit mer otydligt att det är 

Sverige som filmen utspelar sig i då stadsmiljö kan filmas vart som helst i världen. Det 

svenska fjäll landskapet blir därför något som en stor del av den svenska befolkningen känner 

igen sig i och den blir mer exotisk för folk som tar del av filmen utomlands. Zlatan signalerar 

även bilden av att han känner sig hemma i den här miljön då han vant rör sig runt omkring i 

vinterlandskapet och inte tvekar för att bada i isvak. Zlatan har gått från att vara uppväxt i 

förorten Rosengård där han sagt sig ha svårt att identifiera sig med Sverige och länge tänkt 

spela för det Bosniska landslaget till att omfamna Sverige och ta till sig det som sitt hem 

(aftonbladet.se 20151218). Denna livshistoria är något som går hem i de svenska folkhemmen 

då Zlatan är uppskattat bland både stora och små, och i denna film blir Zlatans omfamning av 

Sverige tydlig då Volvo valt att använda sig av just en typiskt svensk miljö. Volvo vill genom 

sin reklamkampanj “Made by Sweden” lyfta fram den traditionella svenska naturen då det är 

den som Volvos bilar är gjorda för att klara av och fungerar därför som ett gott grepp inom 

marknadsförings både nationellt och internationellt där naturen med sin storslagenhet gör ett 

större intryck. 

 

I Robyns film ger naturen ytterligare en bild av Sverige. Filmen utspelar sig i Los Angeles 

och där är det ett konstant mörker. Det är kväll och natt samt gryning och i slutet av filmen i 

samband med gryningen börjar det ljusna. De gånger hon tänker på Sverige är det enbart natur 

som visas. Grön skog, stilla blanka sjöar och ljus himmel. Alla dessa är på samma sätt som i 

Zlatans film de miljöer som förknippas med Sverige för många. Den typiska svenska sjön 

eller skogsbrynet. En annan viktig aspekt är att det aldrig blir mörkt i sekvenserna från 
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Sverige, alla klipp i Los Angeles är mörka och när de svenska klippen kommer bryter de av 

med sitt ljus. Det gör att bilden av Sverige får något rent och magiskt över sig. Det svenska 

ljuset där det aldrig blir mörkt med midnattssol och fenomen som sker sommartid. Men 

samtidigt skapar Volvo känslan av att det aldrig någonsin blir mörkt i den här filmen. Då 

filmen handlar om miljömotorer vill man antagligen visa på Sverige som ett land där miljön 

prioriteras och därmed blir det aldrig mörkt utan ljuset är ständigt närvarande samtidigt som 

vattnet är friskt och klart och skogen grön och djupare än i de mest äventyrliga sagorna. 

 

6.5 Det miljömedvetna Sverige 

Valet av Robyn i den andra reklamfilmen framstår också som ett planerat val av Volvo för att 

visa på ett modernt Sverige. Robyn är även en person som kan locka en yngre målgrupp som 

generellt sett inte äger en Volvo, då hon som person lockar människor att se filmen trots att de 

inte har något intresse av själva bilen. I denna film är det flertalet faktorer som pekar mot att 

sträva efter en mer miljövänlig värld. En reklam för bilar med fokus på miljö är även något 

som ligger i tiden, då vi människor måste sträva efter ett mer miljövänligt klimat för att 

stoppa växthuseffektens framfart som sakta men säkert höjer vår medeltemperatur här på 

jorden. I denna reklam känns det passande med just Robyn som huvudrollsinnehavare då hon 

är en ung kvinna vars musik folk lyssnar på runt om i världen, och på så vis lockar en stor 

skara människor att vilja ta del av reklamfilmen. Bilar har i alla tider förknippats med män då 

det, som Jarlbro (2006) tar upp, ofta spelas på fart och muskler i den typen av reklam. 

 

I Robyns film är det en annan stämning vilket gör att Volvo intresserar människor som i 

vanliga fall kanske inte är intresserade av bilar. Robyn känns som en trovärdig person när det 

kommer till miljö, och något som stärker detta är en kort sekvens där vi ser Venussymbolen 

på hennes nagel. Denna symbol förknippas ofta med feminism och trots att det inte har något 

med miljö att göra konnoterar det till en person som är politiskt medveten och står för sina 

åsikter. Känslan av att Robyn är politiskt medveten gör att även hennes syn på en mer 

miljövänlig värld känns självklar. På det stora hela känns det som att Volvo försöker bidra till 

bilden av ett modernt och medvetet Sverige. I filmen med Zlatan försöker Volvo ändra vår 

syn på den svenska kulturen, medan Robyns film konnoterar till att bevara miljön. I korta 

sekvenser får vi se natursköna bilder på svenska sjöar och skogar som står i stark kontrast till 

den betongtyngda och mörka staden hon befinner sig i. Den svenska naturen fungerar alltså, 
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precis som i Zlatans film, som ett verktyg att marknadsföra bilen tillsammans som det 

genomgående temat miljö i filmen. 

 

7. Slutsatser 

Efter detta arbete har vi insett att det finns många olika aspekter och sidor av Volvos 

kampanj, något som vi inte skulle ha insett om vi inte studerat dessa reklamfilmer noggrant. 

Volvo vill, genom kampanjen “Made by Sweden”, kunna nå ut till en så bred målgrupp som 

möjligt då syftet för företaget är att sälja så mycket bilar som möjligt. I denna målgrupp finns 

en stor variation av människor med olika bakgrund, och för att nå dessa krävs det att 

reklamfilmerna förmedlar budskap som dessa kan ta till sig. Genom vår analys av de båda 

reklamfilmerna noterade vi att de använder Sverige i sin kommunikation fast med olika 

målgrupp i åtanke. Detta märks till exempel i deras olika framställning av familjen. Filmen 

med Zlatan präglas mycket av äldre värderingar om familj och de olika rollerna i den. Volvo 

anspelar mycket på den traditionella familjen och dess roller, med en man som är ute och 

försörjer familjen med mat och ser till att de är trygga och en kvinna som stannar kvar i 

hemmet med barnen. I Robyns film kommunicerar Volvo helt andra värderingar kring 

familjen. Robyn som medelålders kvinna med en framgångsrik karriär som går ut och dansar 

med vänner efter arbetet istället för att, på ett traditionellt vis, åka hem till sin familj 

konnoterar en annan bild av hur en svensk kvinna kan leva sitt liv. Volvo visar alltså upp 

olika typer Sverige i sin framställning av familjer, vilket känns naturligt när vi tänker på ett 

svenskt företag, då Sverige inkluderar människor från olika kulturer och med skilda 

värderingar. Genom att Volvo tydligt visar att de uppskattar olika typer av familjer är deras 

chans större att locka konsumenter till att känna uppskattning för företaget, vilket med stor 

sannolikhet leder till att Volvo ligger nära till hands när dessa ska köpa bil. 

Naturen är också något som används flitigt av Volvo för att marknadsföra och kommunicera 

Sverige i de två filmerna vi studerat där den dock används på olika sätt. I Zlatans film 

upplever vi en natur som kommunicerar en hård, karg och kall miljö vilket möjliggör för 

Volvo att visa att deras bilar är gjorda för att ta sig fram överallt. Denna natur fyller även 

syftet för att visa på ett Sverige med storslagna och vackra vyer som tilltalar både den svenska 

publiken då vi alltid har naturen nära hjärtat, och den internationella publiken då naturen 

hjälper till att kommunicera en exotisk bild av Sverige. Naturen framställs alltså i Zlatans film 
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som något vackert, men även något som kan vara farligt och riskfyllt att vistas i om man inte 

har en säker bil som Volvo. 

I Robyns film använder Volvo naturen, men inte i lika stor utsträckning som i Zlatans. Den 

gör trots korta sekvenser ändå ett stort avtryck. Volvo använder sig av bilder på den svenska 

naturen där solljuset lyser klart och friskt som är typiskt för det nordiska solljuset. Naturen 

används här i syfte att visa upp ett rent, miljövänligt och ljust Sverige för den svenska 

publiken då vi lätt kan glömma hur pass vackert och välbevarat land vi faktiskt lever i. Den 

fungerar på samma sätt för internationella konsumenter, men då i syfte att visa på en natur 

som är frisk och välmående, vilket inte alla länder kan känna igen sig i. Genom att spela på 

den svenska naturen tydliggör Volvo sitt budskap om att vara miljövänlig när det kommer till 

vilken bil vi väljer att köra. Kontrasten till det ljusa och vackra Sverige står i stark kontrast till 

den andra miljön som Volvo använder sig av, vilket är ett mörkt Los Angeles där det enda 

ljuset vi ser kommer från lampor. Det hela väcker konnotationer till att om vi inte tar hand om 

vårt klimat kan den vackra och friska naturen försvinna och vi kan bara leva i mörka städer 

där sjöar och skog inte syns till. Filmen anspelar inte på körglädje eller någon liknande 

egenskap som brukar synas i bil-reklam utan är på det stora hela en ganska dyster reklam vars 

främsta syfte är att vi bör ha miljön i åtanke. Volvo väljer dock att avsluta med Robyn som 

blickar ut över Los Angeles där solen går upp vilket konnoterar till att vi fortfarande har 

möjligheten att rädda vår miljö. Volvo kan på det genom filmen ha väckt folks tankar och på 

så vis väckt en vilja hos dessa att köpa Volvos miljövänliga bilar. 

På det stora hela är Volvos reklamfilmer genomtänkta och moderna i sin utformning. De 

använder Storytelling som verktyg för att marknadsföra sina bilar där svenskheten är ett 

genomgående tema för deras kampanj “Made by Sweden”. De berättelser som Volvo 

iscensätter i dessa filmer har många budskap och är av ett politiskt budskap där Zlatan 

försöker förändra bilden av hur den svenska medborgaren ser ut och Robyn vill öka 

människors medvetenhet angående miljön. I och med dessa filmers utformning där publiken 

ska göra egna tolkningar är det mycket information som inte når fram, då alla inte har tid att 

studera reklamen med ett noggrant öga. I dagens mediebrus tappar vi snabbt intresset och 

fokuserar på något annat, vilket innebär att det som Volvo främst når ut med är valet av kända 

personer i sina reklamfilmer. Vi ser Zlatan Ibrahimovic köra Volvo i svenska fjällen och 

uppmärksammar hans tal-sjungande version av nationalsången, vilket på det stora hela räcker 

gott och väl för att vi ska ta till oss Zlatan och att han känner samhörighet med Sverige och 

kör Volvo. I och med Zlatans popularitet väljer nog många att köra Volvo av den 

anledningen. Även om Robyns popularitet inte riktigt är i samma nivå som Zlatans är även 
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den ett starkt bidrag. Robyn är en populär artist vars musik uppskattas av många och då vi får 

höra Robyns kommande låt under filmen lockar det många att se den. Volvo använder sig 

alltså tydligt av Sverige som land i sin marknadsföring där den svenska naturen och svenska 

värderingar lyser starkt. Volvos främsta verktyg för att kommunicera Sverige är dock deras 

användning av svenska kändisar, där det är kända ansikten framför kameran men även bakom 

i form av musik. I Robyns film är det en vacker låt som hon själv framför och i Zlatans är det 

en omgjord version av den svenska nationalsången som är producerad och skriven av den 

svenska stjärnproducenten Max Martin. Välgjorda och påkostade filmer med vacker musik 

och svenska kändisar är grunden i Volvos kampanj “Made by Sweden” där svenskhet är det 

genomgående temat. 
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8. Sammanfattning 

 

Nationalitet har länge varit ett ämne som diskuterats flitigt i medier, och då i synnerhet i 

dagens Sverige som blir allt mer globaliserat och mångkulturellt. Något som fått ämnet att bli 

ännu mer diskuterat i Sverige är det politiska parti som kallas Sverigedemokraterna som 

genom sin ökande popularitet väckt starka känslor. Vad är “svenskt” idag och hur upprätthålls 

den bilden av företag och medier? Den här studien syftar till att öka förståelsen kring hur 

“svenskhet” konstrueras i företaget Volvos reklamfilmer. Det blir allt svårare för företag idag 

att nå ut till sin målgrupp då det finns ett överflöd av liknande företag vilket leder till att den 

tänkta målgruppen missar företaget i mediebruset. Företagsidentitet är därför något som 

företag ofta använder sig av där nationalitet är en form av identitet för att konsumenter ska 

kunna identifiera sig och känna samhörighet med företaget.  
 

Med hjälp av semiotisk analys har vi studerat två reklamfilmer från Volvo där den ena 

innehåller artisten Robyn och den andra fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. De centrala 

begrepp i vår analys har varit denotation, konnotation, myt och symbol för att få fram de 

underliggande budskap som kommuniceras i reklamfilmerna. Vi har även hållit oss till ett 

specifikt teoretiskt ramverk där vi lagt vikt vid Storytelling, nationalitet, identitet och 

föreställningar om svenskhet. Genom detta ramverk har vi hållit oss till det vi velat undersöka 

och kunnat bevara en röd tråd genom analysen. Genom analysen har vi kommit fram till att 

Volvo i hög grad använder sig av svenskhet i sin marknadsföring och att detta görs på olika 

sätt. Den svenska naturen spelar en avgörande roll samt familjen, där Volvo visar upp flera 

olika sidor av hur svenskar kan bo och leva idag. Företaget belyser både en modern syn på 

familjen och en mer traditionell i sin kampanj.   
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10. Bilagor 

10.1 Robyn – Denotativ Nivå  
Robyn lämnar en mörk studio där hon på engelska säger hej då till en person som knappt 

syns. Hon vandrar sedan genom svagt upplyst korridor med massa tavlor längs väggarna. Väl 

utomhus öppnar Robyn en ståldörr ut till gatan där vi hör trafiken genom signalhorn och ser 

en buss och en bil åka förbi. Det är mörkt ute och byggnaden på andra sidan gatan är upplyst 

med lampor.  

 

Robyn vandrar sedan längs trottoaren bredvid en väg där bilar passerar förbi. Robyn 

mumlar/nynnar svagt på något ohörbart. Vi ser Robyn bakifrån i huvudhöjd i en hiss där 

klassisk hissmelodi hörs. Robyn går ut från hissen längst upp på en byggnad som verkar vara 

en parkering. Vi får se en bred vy över parkeringen som är upplyst av gatlampor där Robyn 

vandrar själv i bland endast ett fåtal bilar. Hon sjunger svagt på något ohörbart och tar av sig 

ryggsäcken och kliver in i framsätet på Volvon. Robyn stänger dörren och startar bilen genom 

att pressa in startknappen med fingret. Hennes nagel på fingret är grönmålad samt med en 

kvinnosymbol. En display visas där ordet streaming står, sedan visas Röyksopp & Robyn med 

01 monument. Robyns ansikte syns direkt efter samtidigt som bakgrundsljudet tätnar.  

 

Bilen filmas uppifrån när den backar ut från parkeringsrutan, sedan kör bilen ner från 

takparkeringen ut på gatan samtidigt som vi hör signalerna från en telefon som ringer. En 

svensk röst svarar och Robyn säger hej samtidigt som bilen åker iväg längs den gatupplysta 

vägen. Robyn frågar om personen sover och personen svarar ja samtidigt som vi får se en 

scen med granar och blå himmel med solstrålar som tränger fram. Tillbaka med en vy över 

den mörklagda staden och sedan på Volvon som susar fram längs vägen. Robyn frågar om 

personen drömde något, vilket personen tror att den gjorde. Robyn frågar hur personen känner 

sig “som en liten fis i världsrymden?” samtidigt som vi återigen får en snabb bild över 

granskog med solstrålar som tränger sig fram. Dock lite mer disigt i denna vy.  

 

Sedan snabbt tillbaka till den mörka staden där bilar susar fram och bilar med blåljus på. 

Sedan åker Volvon iväg över en bro samtidigt som Robyn säger “så känner jag mig ofta 

älskling” Vyer från den mörka staden visas och sedan snabbt till granskogen som nu även 

innehåller en sjö och sol. Ljuset är väldigt nordiskt ljust. Robyn vandrar i en lysrörsupplyst 
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affär med glasdörrar på vardera sidan till olika kylar. Hon puttar en kundvagn framför sig 

samtidigt som hon går på tå i sina platåskor. Grön mark klipps in samtidigt som Robyn säger 

att hon vill vara en återvinnbar person. Olika förpackningar står på hyllan i affären, Robyn har 

hörsnäckor i öronen.  

 

Granskog och blå himmel och personen säger “att det är ju du”. “Det är jag ju inte” svarar 

Robyn när hon nu återigen kör bilen fram längs den mörka vägen och personen medger att det 

är hon ju faktsikt inte. Kameran filmar in i en buss där en kvinna i röd klädsel står upp och 

håller i sig samtidigt som hon får ögonkontakt med Robyn som åker förbi. Robyn släpper 

ögonkontakten och ler .Kameran filmar ovanifrån över Volvon som åker fram långt där nere i 

staden och Robyn säger att vi måste jobba men att vi ändå måste få dansa. Sedan får vi se när 

Robyn åker förbi en tomt där tre män ser ut att elda något i en tunna. Robyn går nu in i en 

byggnad med lysrör på väggarna i olika färger. Barrträd visas och Robyn säger att “man vet 

aldrig när något tar slut, det är liksom bara nu nu nu”. Robyn dansar sedan och skrattar med 

en grupp människor.  

 

En sjö visas och olika stadsbilder. Robyn går sedan genom en spelhall där människor spelar 

olika spel. Kameran åker förbi en mur som är nedklottrad och har massa skräp framför. sjön 

visas igen, sedan en grupp människor som spelar gitarr och har stora hattar på sig. Robyn 

tittar på och andra människor applåderar. Volvon är nu uppe högt ovanför staden och vi ser 

staden där nere från bilens utsikt. Robyn frågar om personen är kvar och den svarar att den är 

det. Robyn parkerar bilen och kliver ut samtidigt som hon kollar över staden i gryningen när 

natt övergår till morgon. Hon frågar om man ska välja att se världen eller ha den kvar 

samtidigt som hon sitter på motorhuven med armarna i kors och blickar över staden. “Vill 

man ens ha den kvar om man inte har sett den” säger hon sen och vi ser en text där det står “ 

Nu finns miljömotorer till alla våra modeller. Filmen avslutas sedan med titeln “Made by 

Sweden” och i bakgrunden syns vatten med granskog himmelen är lite ljusrosa då solen håller 

på att gå ner. Det är inte dagsljus längre som tidigare. 

 

Scen 1. Videon börjar med att Robyn plockar ihop sina saker och säger hejdå till 

ljudteknikern (studiopersonal). Hon befinner sig i en inspelningsstudio. Det är mörkt, endast 

lamporna från inspelningsstudion lyser. Hon har grön jacka på sig. 
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Scen 2. Robyn går genom en korridor med sparsam belysning, det är enbart några lampor som 

lyser upp korridoren. Folk sitter i stolar lite här och var längs med korridorsväggen. 

 

Scen 3 Robyn öppnar en dörr och kommer upp på en trottoar längs en gata där bilar far förbi. 

Det är kväll ute och ljusen från trafiken och neonskyltarna lyser upp en aning. Hon 

promenerar längs trottoaren och filmas bakifrån. Hon nynnar på en sång. 

 

Scen 4. Robyn filmas bakifrån när hon åker hiss. Dörrarna öppnas och hon kliver ut i ett 

parkeringshus på översta plan. Det är mörkt även här och endast 2-3 gatlampor lyser. Det står 

3 stycken bilar på parkeringen. Kameran följer Robyn bakifrån då hon går mot bilen och 

nynnar på en melodi. Hon tar av sig ryggsäcken och kliver in i bilen. Närbild på hennes finger 

när hon startar bilen med startknappen. 

 

Scen 5. Närbild på radion/CD:n som sätts igång. Robyn/Röyksopp med låten Moment sätts 

igång. Robyn filmas snett bakifrån i en den mörka bilen. Det är fokus på hennes ansikte och 

det man ser genom framrutan blir oskarpt. Hon tittar åt sidan. 

 

Scen 6. Bilen backar ut. Det filmas från ovan. Byte av kamera. Kameran följer bilen när den 

åker ut ur parkeringshuset. Både från ovan och sidan växlar kameran. 

Robyn svänger ut på gatan och åker iväg, det är mörkt med olika ljus från neon och trafiken. 

Gatan är ganska tom. 

 

Scen 7. Robyn filmas från baksätet i bilen. En ringsignal ljuder. en kvinna svarar 

K - Hej 

R- Hej  

K - Hej  

R- Sover du?  

K- Ja jag sov.  

R- Drömde du nåt?  

K- Jag tror det.  

R- Hur känner du dig? 

R - Som en liten fis i världsrymden? 

R - Så känner jag mig ofta älskling 

R- Jag vill vara en återvinningsbar person. 
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K- Det är ju du. 

R - Det är jag ju inte 

K - Hehe nä, det är du typ inte. 

R- Vi måste jobba. 

R - Men vi måste också få dansa, man vet aldrig när man tar slut det är liksom bara nu. 

R Hallå är du där? 

K- *Mumlar otydligt.  

R- Hur ska man göra? Ska man välja att se världen eller ska man ha den kvar? Vill man ens 

ha den kvar om man inte har sett den? 

 

Scen 8. 

Robyn åker genom och filmas snett bakifrån och bilden växlar från bilen till träd och ljusblå 

himmel sedan en helikopter vy över stor stad och klipper sedan till kamera från sidan på bilen.  

 

 Scen 9. Bilfärden fortsätter genom kvällsmörkret och bilen filmas från olika vinklar. Inuti, 

från och från sidan. Växlar bild till skog och blå himmel och sedan tillbaka till stadsmiljön i 

mörker med Robyn som kör. Det växlar mellan att bilen kör över en bro och en kamera som 

ser ut att filmas ur ett fönster i en bil på en svensk väg med träd och blå himmel samt en 

sjö.  Återigen växlar det till Panorama över den stora staden i mörker med kvällslamporna och 

scener som filmas ur luften med helikopter över stora byggnader. 

 

Robyn filmas bakifrån i en matvarubutik, hon går med vagn och tittar i ”mjölkhyllorna” 

kameran byter till fokus på hennes fötter. Hon trippar fram på tå några steg. Det är väldigt 

ljust i butiken. Hon har hörlurar på sig. Hon tittar uppåt och det filmas med kamera som 

flyger i en skog om dagen och sedan växlar det över till Robyn i butiken igen. Sedan filmas 

den blåa himlen igen Det växlar mellan dessa miljöer. 

 

Scen 10. Robyn kör om en gul buss och tittar in. Hon ser en kvinna(?) som tittar på henne 

Robyn ler lite och åker förbi bussen. Bilen filmas ovanifrån och sedan växlar det till kamera i 

bilen. Robyn tittar ut och åker förbi en trädgård där det sitter en person i en stol, en annan står 

vid en raket(?) som sprakar och en tredje står i dörren till huset. 
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Scen 11. Robyn går in på en klubb och filmas bakifrån. Även här är neonrören starka. Det 

växlar med scener som fokuserar på tallarnas barr. Det växlar till att Robyn dansar på klubben 

med ett gäng. Det växlar mellan naturbilder. 

 

Scen 12. Resan fortsätter med Robyn i bilen och byggnader i den mörka staden växlar med 

vatten och träd i ljus miljö. 

 

Scen 13. Robyn går inne i en arkadhall. och tittar på de som spelar medan hon passerar förbi, 

det står en massa olika personer och spelar skjutspel. Kameran filmar bakifrån och bilen åker 

vidare, kameran placeras i bakrutan. Man ser en kille glida fram på något med ljus under 

fötterna. Bilen fortsätter upp på en hög höjd där man ser ut på staden. 

 

Solen är på väg upp och den blir ljust. Robyn Stannar bilen och tittar ut genom fönstret på 

bilen. Hon ser staden som breder ut sig. Hon kliver ur bilen och stänger dörren. Hon ställer sig 

emot huven och håller armarna i kors. Hon tittar ut över myllret nere i staden och sedan växlar 

kameran miljö till svensk solnedgång över en sjö samtidigt som Made by Sweden poppar upp 

och Volvos märke gör sig synligt. 

 

10.2 Zlatan – Denotativ nivå 
Vy över kargt vinterlandskap där vinden låter. Närbild på Zlatan som är framåtböjd med bar 

överkropp samtidigt som musik börjar låta och en eld hörs spraka i bakgrunden. Vy över en 

ensam brun stuga som ligger i ett landskap täckt med snö och björkar utan löv. Zlatan gör 

push ups på en takbjälke i ett mörkt rum. 

 

En bil filmas åkande framifrån på en väg där dimma/virvlande snö skymmer bilen. Vi ser bara 

framlyktorna och vinden blåser. Kameran filmar långt bort från sidan av Volvon där vi ser 

den åka fram på en landsväg mellan en sjö och ett berg som delvis täcks av vit snö. Volvon 

filmas nu närmare framifrån där vi ser vinterlandskapet i bakgrunden med en rosa skimrig 

himmel och snötäckta berg, Zlatan börjar sjunga på “du gamla du fria”. Närbild på Zlatans 

ögon inne i bilen där han har mössa på sig, klipper till en jumbotron som visar en flimrig bild 

av Zlatans ansikte som tittar ner på något. Sen filmas Helena genom ett fönster med vita 

fönsterbläck. 
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Vy filmad från ovan över en ensam landsväg i ett landskap kantat av djup skog och orörd snö 

där en bil åker fram. Bilen står parkerad vid en sjö där bergstoppar ramar in sjön och 

himmelen är i olika färger, Några trädgrenar ramar in kamerabilden. Bakluckan går upp. 

Zlatan vandrar sen iväg längs vattnet med vita vinterkläder, en ryggsäck och ett gevär. 

Närbild på Zlatan i mössa som sammanbitet blickar ut över någonting. Zlatan är sedan 

inomhus där han är med sina barn, där ena pojken har glasögon och ett gosedjur. Zlatan pulsar 

sedan i djup snö ute i den mörka vintern. Zlatan filmas i huvudhöjd när han bär på den andra 

pojken i famnen. Zlatan sitter sedan ute ensam i mörkret där han har tänt en eld invid ett träd. 

i bakgrunden syns konturer av en sjö och berg. Närbild på elden som sprakar. 

 

Helena och Zlatan sover sida vid sida och sedan har Zlatan närmat sig Helena, de båda ler då. 

Närbild på Zlatans ansikte som är täckt av vit luva och mössa, det är mörkt i bakgrunden men 

Zlatans ansikte reflekterar ett flimrande varmt ljus. En helt mörk bild med en svag ljuskälla i 

mitten av bilden. Zlatan pulsar genom en skog där marken är täckt av snö. Kala stammar syns 

och Zlatan är klädd i samma vintermundering som förut bortsett från att han har en 

pannlampa. En bild över spår i snön. Bild på motorhuven av en Volvo där lyktorna lyser upp 

snöflingorna som yr framför bilen. 

 

Zlatan är återigen i skogen där han tar stöd mot en av trädstammarna. Närbild på Zlatan i 

huvudhöjd i skugga där bakgrunden är något ljusare. En flimrig bild på Zlatan i huvudhöjd 

iklädd landslagströja. Tillbaka i den mörka skogen syns en hjort med stora horn bland 

trädstammarna. Zlatan tar av sig till bar överkropp i bilen där håret är uppsatt i en knut. 

Kameran filmar från ovan över kargt vinterlandskap med en ensam landsväg bland berg och 

skog. Zlatan filmas från förarplatsen i bilen när han iklädd svarta kalsonger går ut på isen. En 

bil filmas bakifrån när den åker på den ensamma landsvägen. Tillbaka till Zlatan i bar 

överkropp som filmas bakifrån när han vandrar på land ner mot isen. En flygande sekvens 

över mörk is med snöfläckar. 

 

En person (troligtvis Zlatan) bär på de båda pojkarna på sina axlar i ett ljus sken, alla tre 

försvinner ur bild i nedre kant (som att de slänger sig ner). Zlatan filmas nerifrån vattnet i en 

isvak när han hoppar ner i vattnet. Zlatan skriker sen in i kameran iklädd landslagströja och 

gult pannband på en skimrig jumbotron. Zlatan befinner sig sedan i grumligt vatten där 

bubblor från munnen syns tydligt. En bil filmas framifrån i ett mörker där endast framlyktorna 

syns i snön som blåser på vägen. Zlatan syns sedan springa i den mörka skogen i en snabbt 
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filmad sekvens, där ser vi även djuret springa i liknande miljö. En skimrig bild av Zlatan 

springandes i landslagskläder på en fotbollsarena där publiken och en annan landslagsspelare 

syns i bakgrunden på en grön fotbollsplan. Återigen en bil som åker fram i mörkret där 

framlyktorna syns i snöovädret. 

 

En mörk skog som lyses upp av ett skimrande ljus långt bort bland trädstammarna. 

Fotbollstrumpklädda ben tillsammans med en boll syns på en gräsmatta på en flimrig bild. De 

två pojkarna syns i ett ljust rum där båda är blonda, den ena med glasögon och vitt linne, den 

andra med grönrutig skjorta. Båda ler och ser ut att göra något. 

En bil på en mörk landsväg filmas när den kör fort och tappar väggreppet och sedan får fäste 

igen och åker vidare. En flygande bild över ett vitgrått landskap med en is och berg. Zlatan 

simmar sedan under vattnat nere i isvaken. Han springer sedan i ett öde vinterlandskap. 

Flygande bild över en snötäckt skog med några fallna träd. Zlatan springer sedan på ett kal yta 

på en höjd. Volvon filmas sedan från sidan på en landsväg där den åker fram genom 

vinterlandskapet. Zlatans ansikte filmas i närbild när han springer i mörkret. Volvon filmas 

bakifrån på en landsväg längs en sjö och berg. Snön som yr på vägen zoomas in. 

 

Flygande bild över Zlatan som täcks av björkar där han vandrar fram i snön med geväret i 

armarna. Zlatan smyger sedan fram mot kameran hukandes inne i björkskogen där han sedan 

filmas framifrån när han höjer geväret. Zlatans ansikte zoomas in när han blundar med ena 

ögat och siktar med det andra genom gevärets teleskop. Närbild på Zlatans öga genom 

teleskopet. Hjorten filmas sedan framifrån där den står ute på en snötäckt yta och tittar mot 

kameran. Zlatans öga genom teleskopet filmas och även när han tar ner geväret. Närbild på 

Zlatans ansikte i mörker med ett svagt skimrande ljus. Bilen filmas sedan bakifrån när den 

åker fram i mörkret. Baklyktorna syns och ljuset framför bilen lyser upp snön som ligger vid 

sidan av vägen. Texten “Made by Sweden” kommer fram i mitten av bilden samtidigt som 

Volvon kommer något närmare kameran. 

 

 

 

 

 

 


