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Inledning - TV-reklamens många skepnader

Oavsett om du anser dig vara mottaglig för TV-reklam, roas eller oroas av den, så kommer
du som TV-tittare sannolikt i kontakt med den flera gånger i veckan - frivilligt eller inte. Det
kan vara allt från korta reklamstick för elektronik till längre följetonger i sketchmiljö eller
musikalnummer. Men varför ser reklam ut som den gör idag, och har den alltid sett ut
såhär?
Jag vill uforska utvecklingen av svensk TV-reklam från vår första kommersiella TV-kanals
födelse i början av 90-talet, fram till idag och vidare mot framtida spekulationer. Finns det
element som funnits i vår reklam under 20 år och som fortfarande ligger kvar, eller är TV-
reklam idag uteslutande något helt nytt och fräscht?

För att illustrera svängningarna i trender och uttryck har jag valt att utveckla ett sorts eget
schablonvarumärke som i sig själv ska kännas så neutralt och tidlöst som möjligt, för att
därefter applicera mina analysresultat och skapa bildmanus för produktreklamer genom fyra
olika decennier. Med början i 1990-talet fortsätter vi in i det avslutade 2000-talet, vidare
genom vårt påbörjade 2010-tal och slutligen rena spekulationer i hur TV-reklamen kan
tänkas se ut om tio år på 2020-talet. Målet är att det tydligt ska gå att se hur olika en och
samma produkt säljs beroende på hur reklamtrender, samhällsklimat och livsfilosofi i stort
har förändrats under åren.

Kommersiell TV i Sverige

Hösten 1991 beslutades att en tredje kanal skulle börja sända TV i marknätet och i mars
1992 startade Sveriges första kommersiella marksända TV-kanal - TV4. Den stora skillnaden
från SVT:s Kanal 1 och TV2 var att kanalen reklamfinansierades, till skillnad från SVT:s
kanaler som då liksom nu var radio- och tv-licensfinansierade.
För oss i TV-soffan var nog den största skillnaden de reklamblock som letat sig in både
mellan och insprängda mitt i programtiden. Produkter presenterades och såldes in på ett
helt annat sätt än vi var vana vid, och vi blev därmed exponerade på ett helt annat sätt än vi
blivit tidigare. Ett nytt fält stod framför företagen och reklammakarna - de hade hittat in till
TV-soffan, och vi var redo.
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Bakgrundsbeskrivning
TV-reklam har länge varit en vågdelare med två läger som antingen är positivt eller negativt
inställda till reklam. Oavsett vilken sida du står på är TV-reklamen i sin natur en föränderlig
kommunikationsform som ständigt utvecklar nya trender för att sälja produkter eller tjänster.
Fast är det verkligen så?
Hur stor del av reklamen vi ser idag använder verkligt nya grepp, och vad är i själva verket
återanvänt material som dammats av, klätts upp och moderniserats för att presentera
varumärket? Finns det verkligen ett behov av att alltid ligga i framkant och bryta ny mark?

Metoder
Min huvudsakliga metod för att gå till botten med TV-reklamens natur är en retrospektiv
analys av reklamfilmer från tidigt 1990-tal fram till de reklamer vi ser på TV idag. Jag har
försökt hålla ett öppet sinne och kategorisera de olika beståndsdelar som gör
reklamfilmerna, se var fokus ligger och hur man valt att kommunicera detta. Målet har varit
att finna en röd tråd och isolera karaktärsdrag som dominerar, för att i slutändan anse mig
ha hittat själva definition av varje decenniums reklam.

Nästa steg blev att pussla ihop de karaktärspunkter jag fått fram och applicera på ett fiktivt
och så neutralt varumärke som möjligt. Målet är skapa en typisk 1990-talsreklam för
varumärket, samma för 2000-talet och 2010-talet, och som en förlängning av detta även
spekulera vilka uttryck en typisk 2020-talsreklam skulle kunna ta.
Varumärket jag valde att utveckla skulle kännas som en tidlös produkt som alla kan känna
ett behov av och ta för givet idag, för att ha ett så rent ark som möjligt att utgå ifrån. Genom
att skapa ett näst intill generiskt varumärke eliminerar jag eventuella värderingar som
produkten skulle kunna vara laddad med och därmed färga hur reklamen uppfattas.

Valet av vatten som varumärke kom tidigt i min arbetsprocess. Varumärkets namn kom att
bli kort och gott; 100. Precis som namnvalet avslöjar är 100 just 100% vatten - så har det
alltid varit sedan varumärket grundades 1974, och detta är ett så djupt rotat kärnvärde att
det aldrig heller kommer rubbas. Inga tillsatser eller kolsyra har tillförts i försök att förädla
produkten, utan innehållet är enbart hundra procent rent vatten.

3



Processen har fortlöpt så att jag applicerat respektive decenniums reklamkaraktär på 100,
från 1990-tal till 2010-tal. De karaktärspunkter jag tidigare kommit fram till appliceras, och
målet är att i slutändan ha reklamfilmer för varumärket 100 som överensstämmer med den
rådande trender och fokus under respektive decennium. 100 ska kort och gott kännas som
ett anrikt och gediget varumärke med en fast plats på marknaden för 20 år sedan, som den
fortsatt har behållit tack vare att marknadsföring och kommunikationsstrategier följt de
svängningar som rådit inom svensk TV-reklam.
Tanken är att eventuellt hitta cykliska tendenser från 1990-2010-tal, och utifrån detta även
försöka förutspå cykliska tendenser. Vilka värden som tidigare använts inom TV-reklam kan
komma att återvända i TV-rutan under 2020-talet? Sannolikheten att 2020-talet går tillbaka
och använder sig av de manér som genomsyrade 1990-talet kan ses lika rimlig som att det
istället svänger och en ny trend uppstår och formar vårt nästa decenniums reklam.
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Processbeskrivning
En stor del av arbetsprocessen har bestått av att gå igenom och analysera reklamfilm på en
så grundlig nivå som möjligt. Vad är det som händer i reklamfilmen, och vilka "värden" och
kvaliteter har den? Tack vare tillgängligheten på Internet och de eldsjälar som valt att
tillgängliggöra reklamblock ända bak till 1990-talet har analysdelen avlöpt mycket smidigt.
Ett brett spektrum av reklamfilmer, gamla och nya samt i vitt spridda produkt- och
målgruppssegment, har undersökts, och jag har punktat ner kortare stödvärden eller
meningar som sedan har hjälpt mig vid appliceringen för mitt eget reklamfilmsstoryboard.
Jag har valt att undersöka exempelvis vilken inledande känsla jag får av reklamen, om det är
ett varumärke eller en upplevelse/känsla som saluförs, om det finns element eller kvaliteter
som återfinns i dagens reklam, hur språket i reklamfilmen är och om det förmedlas i text
och/eller med voiceover, och så vidare.

Jag bestämde mig tidigt i processen att skapa ett eget varumärke att använda mig av i
gestaltningsprocessen, både för att slippa rättighetsproblem med befintliga produkter men
främst för att själv kunna forma ett varumärke som känns så neutralt och tidlöst som
möjligt.
Valet av varumärke är ett flaskvatten med namnet 100. 100 som i 100% rent och friskt
vatten, och det är enbart detta som man utlovar med produkten. Inga tillsatta
mineralberikningar, uppfriskande naturprodukter eller ens kolsyra - bara rent och äkta
vatten. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Ofta är det viljan att göra en så
annorlunda produkt som möjligt som gör att varumärken försvinner bland konkurrenter i
samma produktsegment. 100 är tänkt som en tidlös underdog, om man så vill - inga
spektakulära kvaliteter men å andra sidan en kostnadseffektiv produktion där allt vatten
tappas från egen källa.

Vidare mailade jag även in fem stycken frågeblock till en handfull reklambyråer i Sverige
som varit inblandade i reklamfilmer som är aktuella idag, vissa som står bakom följetonger
som går långt tillbaka, men med den gemensamma nämnaren att de besitter stora mängder
kunskap och praktisk erfarenhet inom området. Jag vet ju hur jag själv resonerar kring
reklam och dess utformning, men kunskap utifrån ger det hela ännu en dimension och även
stoff för mig att spinna vidare utifrån. Inom kort hade jag fått svar från samtliga reklambyråer
med mängder av kloka idéer och filosofier.
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När jag avslutat analys av reklamfilmer och skapandet av mitt varumärke var det naturliga
steget att slå ihop dessa båda processblock. Min insamlade information per decennium i
kombination med svaren från intervjufrågorna ledde till en tankeprocess där jag försökte
komma underfund med hur mitt varumärke kunde ha kommit att framställas om en kampanj
med reklamfilm skapats för det under 90-talet. Resultatet blev en saklig, enkel och
informationscentrerad reklam där produkten helt och hållet är i centrum.
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Det sakliga 1990-talet

Inledningsvis i svensk TV-reklams historia ger reklamfilmerna ett utforskande intryck,
bildspråket känns hyfsat enkelt och filmerna i sig är märkbart längre än i dagsläget. Det
experimenteras och man provar sig fram med vad som fungerar bäst på gemene svenske
reklamkonsument. Överlag känns det däremot som man tar ganska säkra beslut med små
risktaganden som resultat.

En stor skillnad från dagens TV-reklam är att varumärket var den stora stjärnan, här var det i
huvudsak tydlig fokus på produkten eller tjänsten man vill sälja; tydlig avsändare med
tillhörande slogan, tydligt vilket varumärke det gäller och vem som är målgrupp. Som följd
av detta ger många reklamfilmer en lätt känsla av övertydlighet. Ofta är det samma
information som visas på skärmen som även ordagrant återges med voice-over, inklusive
slogan i slutet, vilket ger intrycket att många reklamfilmer faktiskt skulle fungera lika bra på
radio.

Samtidigt som det är stor skillnad mellan exempelvis telefonitjänster då och nu så finns
vissa branscher där skillnaden är desto mindre. Det är lätt att se likheter mellan
sminkreklam på TV nu och då, även om dagens reklamfilmer tänjer desto mer på fysiska
begränsningar och ofta är mer animerade än agerade - uttryck och dramaturgi är snarlika.
Rengöringsprodukter från Ajax, som under 90-talet förvisso importerades och sedan
dubbades, har även de mycket snarlik uppbyggnad nu som då. Däremot är Red Bull den
produkt jag hittat som i största grad saluförs med samma medel som för nästan 20 år
sedan; två skakiga och enkelt tecknade karaktärer samtalar och det slutar med att en av
dem dricker ur en burk och lättar från marken med varumärkets slogan som punch line. Red
Bull tillhör däremot ett undantagsfall då det är svårt att hitta ett såpass konsekvent
reklamfilmsmakande när förnyelse ofta står på varumärkesagendan.
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Det känsloförmedlande 2000-talet

Redan mot slutet av 1990-talet började reklamföljetonger att dyka upp, till exempel för
Norrlands Guld, Telia och ICA - men under 2000-talet tar kampanjformen fart. "Teliafamiljen"
introduceras och "ICA-Stig" och hans anställda flyttar in i våra vardagsrum - den
sistnämnda en populär reklamserie som än idag utkommer med ny reklamfilm i sketchform
åtminstone varannan vecka. En annan företeelse som blivit vanligare är att tonsätta
varumärkets slogan och/eller budskap, för att med hjälp av melodi och ihärdighet fästa
budskapet hos målgruppen.

Där 1990-talet hade störst fokus på varumärket som fysisk produkt har 2000-talet snarare
livsstil,  känsla och upplevelser som produkt och varumärket som bisak för att stödja upp
detta. Det har blivit allt viktigare för oss att välja hur vi vill uppfattas, och tack vare att köpa
av ett varumärke så har vi gjort ett aktivt val till det liv vi vill leva - eller det liv vi vill att andra
ska tro att vi lever. Ett aktivt och hälsosamt liv kantat av upplevelser är något man intalar
oss är viktigt.
Även Norrlands Guld säljer in en känsla och livsstil med sin reklamföljetong, och det enda
som behövs för att känna sig hemma, tillfreds med livet och "dig själv för en stund" är en
burk av varumärket. Humor och lättsamhet blir allt viktigare inom TV-reklamsegmentet, och
reklammakarna spelar på att vi lätt förknippar reklam som får oss att le med något bra.
Detta knyter på sätt och vis ihop 2000-talets reklammanér - reklamfilmer som får oss att le
och må bra när livsstil och känsla blivit allt viktigare vinner på två fronter.

Decenniet har även gjort tydligt att det finns en stor vilja att ta ut svängarna lite, att kanske
anses som ett lite modigare varumärke genom att inte alltid spela på säkra kort utan istället
chansa på att ett udda reklambudskap går hem hos målgruppen. Reklamen får gärna vara
lite fantasieggande och tänja på de fysiska och logiska gränserna.
Ju längre in på 2000-talet vi kommer, desto närmare kommer vi den reklam vi är vana vid
idag, vilket är ett helt logiskt steg. Humor är ett viktigare inslag i reklamblocken, och man
har lärt sig att vägen till konsumentens hjärta går genom - smilgroparna.
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Alla snackar om 2010-talet

Om 2000-talet var decenniet då reklamföljetongerna tog fart så är 2010-talet det decennium
då populärkultur, parafrasering och/eller narr av Internetfenomen intar TV-soffan. Ett
varumärke som storsatsat på just detta är Com Hem, där karaktärerna Judit och Judit
spelar alla möjliga roller som filmkaraktärer i mashups samt återuppför kända Internet-
memes i egen tappning. Com Hem vill definitivt vara ett varumärke som är i tiden, ungt och
fräscht. Denna reklamform, viral marketing, bygger på att mottagaren blir intresserad och
fascinerad i den grad att han/hon berättar för sina vänner, som berättar för sina vänner, och
budskapet sprider sig därmed likt ett virus. Självklart har Com Hem även tillgängliggjort alla
sina reklamer på YouTube, varifrån förlagorna ursprungligen spreds.
Com Hem gör reklam med videoklipp om folk som gör videoklipp på Internet - på Internet. 

SIBAs grepp på viral marketing är en slags trestegsraket där en intensiv julmarknadsföring
fördes, en reklamserie med företagets VD i rollen som högljudd och stressande
elektronikförsäljare. Steg två bestod i en "förlåt oss"-reklam där SIBA bekände färg och
sjöng ut en ursäkt för sitt beteende, följt av det slutliga steget där företagets VD sitter
tillsammans med Media Markts, en konkurrents, före detta reklammaskot i en sorts
"kompisreklam". SIBA försöker därmet gå från lite hetsigt till ågerfylldt följt av helylle, och
man kan bara gissa att snacket om reklamserien spred sig som ett virus ute i landet.
Till stor del har det blivit viktigare att vårda varumärkets snackis-värde och humor än att
lyfta fram de specifika erbjudanden som reklamen gäller, det är viktigare än någonsin att
saluföra en känsla snarare än en fysisk produkt - dubbelt så lönsamt enligt en undersökning
av reklamanalytikerna Binet & Field (2009). I ICAs fall presenteras varor med priser i ett
såpass snabbt tempo, därtill ackompanjerad av snärtig copy, att det är svårt att tro att
någon lyckas lägga några erbjudanden på minnet första gången reklamen visas. Enligt
undersökningen av Binet & Field fokuserar idag dubbelt så många kampanjer på lojalitet
framför att nå en ny målgrupp, men målgruppsinriktad reklam är tre gånger så effektiv.
Viral marketing-kampanjer som sprids från mun till öra minskar priskänsligheten och ger
därför ett bättre affärsresultat - reklam som vi tycker om och delar med oss av ökar alltså
vår tolerans mot reklamprodukternas priser.

Ett element som under 2000-talet vuxit till sig och nu är mer regel än undantag är social
interaktion och koppling till digitala plattformar. Här är reklamfilmen både marknadsföring av

9



ett varumärke, men även en dörr som avsändaren lämnat på glänt - vi uppmanas att gilla
dem på Facebook och lovas fina erbjudanden. Samtidigt som vi får ta del av erbjudandena
har vi indirekt gjort reklam för erbjudandet på vår Facebook-profil - viral marketing.
Genom att varumärket tillgängliggjorts på Facebook, ett socialt nätverk man idag tar för
givet att alla är medlemmar i, har en kommunikationskanal mellan avsändaren och
mottagaren skapats - varumärket hamnar på kundens nivå och en tillgänglighet som inte
fanns förut har skapats.
Sociala kanaler har även gjort det viktigare för avsändaren att tala sanning i sina
reklamkampanjer, eftersom konsumenten lätt delar med sig av sina tankar och erfarenheter
på Internet i exempelvis bloggar där exponering och spridning i princip är obegränsad.
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Det engagerade och miljömedvetna 2020-talet

Detta decennium är som analys en ren spekulation på i vilken riktning jag förutspår att
branschen kommer att ta. Efter att under 2010-talet ha mättats av reklamer som hela tiden
försökt förnya branschen och tänka utanför ramarna är det åter dags för lite mer realistiska
motiv framför konstlade. Det är återigen produkten som är i fokus istället för att komma i
skymundan för en roande reklamupplevelse. Därmed inte sagt att reklamerna kommer att
vara torra, tråkiga och regressiva, de har bara åter skiftat fokus till varumärkets fördel.
Från att till stor del ha varit ett medel för att stärka relationen till den befintliga kundgruppen
har fokus skiftat till att knyta an nya målgrupper.
Samhälls- och miljöengagemang har även blivit allt viktigare och genom att stödja en god
sak kan 100 som varumärke, i kärnvärdets goda anda, exempelvis donera 100 öre för varje
såld flaska till ett för månaden valt gott ändamål. Detta kan vara allt från att investera i
trädplantage för att förbättra arbetsvillkor till att stödja byggnationer för effektiv
färskvattenrening i Afrika. 

Det är viktigt att vara ärlig mot kunderna och spela med öppna kort, och det gör 100 genom
en ny annonskampanj varje månad. Därtill finns man representerad på sociala nätverk där
snabb och rak kommunikation mellan varumärke och mottagare kan ske. Den sociala
kopplingen mellan konsument och varumärke kommer kanske även kunna stärkas av en
koppling mellan TVn och mottagarens mobila enhet, en så kallad second screen som kan
vara exempelvis en surfplatta eller smartphone, som samverkar med det som händer på TV-
bilden.

Ett möjligt scenario är att det i framtiden är allmänt känt att reklam inte längre bara är till för
att varumärken ska saluföras till konsumenter, utan att det snarare blir en "win-win"-
situation där mottagaren också vinner på att se en reklam. Konsumenten har en app på
mobila enhet som i sin tur ligger och lyssnar efter en ljudsignal från TVn som indikerar att ett
reklamblock har börjat. Appen i sig låser upp och visar automatiskt ytterligare information
på den mobila enheten under hela reklamblocket eller tills mottagaren avslutar.
Det utökade innehållet kan röra allt från inträde i slutna tävlingar, som avsändaren anordnar,
till rabatt/gratiskuponger eller goodwill där avsändaren skänker pengar till välgörande
ändamål i utbyte mot att deras varumärke exponeras och att mottagaren gått med på att
vara mottagare. Reklam-appen och TVn håller kontakten under hela reklamblocket, och om
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kontakten bryts, exempelvis genom att mottagaren stänger appen eller skruvar upp
musikvolym som dränker ut TV-ljudet, så förloras chansen till vinst eller välgörenhet till
nästa reklamblock börjar.
Reklaminnehållet behöver inte nödvändigtvis vara av en annan värld än det vi ser på TV
idag - däremot har TV-tid förmodligen blivit dyrare vilket leder till att reklamblocken
innehåller fler korta reklamer. Sanningshalten i reklamfilmerna är däremot A och O, det går
inte längre att saluföra kosmetika med uppenbar 3d-modellering eller retuschering.
Reklamblocken används som varumärkesbyggande både i traditionell mening med
exponering som saluför varumärke, men även varumärkesbyggande i attityd där hela
reklamtiden kan användas till att belysa ett samhällsproblem där avsändaren i slutet belyses
som en hjälpande kraft (och kopplar ihop detta med goodwill i appen - pengar doneras när
du tittar på reklamen).

I interaktivitetens goda anda kommer även konsumenten som kraft ha större inverkan på
vilken sorts reklam som han eller hon vill se i reklamblocken. Detta gynnar avsändaren i den
mening att ett skräddarsytt reklamblock ökar chansen att mottagaren medverkar med sin
mobila app och ser reklamen, och mottagaren i sin tur gynnas genom att helt enkelt
exponeras för den sorts reklam som matchar såväl intressen som engagemang. Det blir
med andra ord ett tätare och mer konkret symbiosförhållande mellan avsändare och
mottagare.
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Perception
Den slutgiltiga gestaltningen består av två separata delar som i slutändan sammanfogats till
en enhet. Den första delen är varumärket 100, där kärnvärden och varumärkets flaska
utvecklats för att kunna appliceras i min gestaltningsprocess.
Del nummer två är mina storyboards, fem bildrutor per reklamfilm som belyser hur
varumärket framställs och med vilka medel man kommunicerar de värden som varumärket
står för och som kunden ska se.

100 - mer än bara vanligt vatten

Varumärket 100 består av rent och friskt vatten tappat på 50cl genomskinlig PET-flaska. Vid
grundandet 1974 höll 100 till en början en låg profil med handskrivna etiketter på glasflaska,
och det var egentligen först mot slutet av 1980-talet som varumärket blommade ut och
strategier och reklamkampanjer började ta form.
Rent ytmässigt har 100 bortsett från flaskan varit detsamma ända sedan 1977 då
försäljningsupplagan stigit såpass mycket att det inte längre bar sig att använda
handskrivna etiketter. Den ursprungliga glasflaskan på 33cl bytts ut mot 50cl PET som lånat
form av ett porlande vattendrag. Innehållet i flaskan har däremot aldrig förändrats.

Jag valde att utforma ett så simplifierat varumärke som möjligt. Det är tänkt att vara tidlöst
och lika gångbart idag som om tio eller tjugo år, och jag har därför försökt hålla varumärket
så fritt från moderna designval som möjligt. Ytan fick inte heller kännas för utdaterad, utan
gångbar såväl under 1990-talet som idag, och därför är detaljarbetet hållet till ett minimum.
100 kommer inte att sticka ut hakan i butikshyllan som en fräck och nyskapande profil, utan
behåller mer av en underdog-position med etikettdesign stammandes från 1970-talet.

Varumärkets logotyp är egenutvecklad och inte baserad på något befintligt teckensnitt.
Genom att skriva varumärkets namn i siffror istället för bokstäver är evighetssymbolen, en
liggande 8, inarbetad och symboliserar både kärnvärden för vatten i sig och för 100 som
varumärke - evigt och äkta, en kraft att räkna med även om den lätt kan tas för givet.
Inspiration är bland annat hämtad från variationen av de olympiska ringarna till OS i
Montreal 1976.

13



Färgschemat är dominerat av en blå kulör som symboliserar källvattnet, denna används
både på logotyp och den stiliserade droppen i piktogrammet. Underordnade färger är gul,
som innanför den blå färgen i etikettens bård skvallrar om vattnets ursprung, samt en mild
grön kulör som förmedlar att varumärket inhyser en naturprodukt. I botten av etiketten syns
varumärkets originalslogan - "Äkta vatten på flaska sedan 1974".

Storyboards - ögonblicksbilder av fyra reklamfilmer

För att illustrera hur varumärket framställs i respektive decenniums reklamfilm har jag valt
att formge storyboards för reklamfilmerna. Själva informationsflödet i reklamfilmen
presenteras genom fem separata bilder - en etablerande inledningsbild, en slutlig
avsändarbild med produktpresentation och slogan, samt tre "händelsepunkter" mitt i som är
viktiga för att illustrera dramaturgin. Eftersom det är just storyboards och inte direkta
ögonblicksbilder ur reklamfilmerna så finns vissa skisselement fortfarande kvar, men det är
ändå tydligt hur slutproduktionen av reklamfilmen kommer att se ut.

Som komplettering till de fem bilderna ackompanjeras reklamfilmens storyboard även av
beskrivande text och voice-over för varje bildruta för att ge sammanhang och känsla av
flöde.

1990-talet - rent vatten, ingenting annat

Som en typisk reklamfilm från 1990-talet präglas även denna av tydligt faktainnehåll som
sakligt och undervisande visar vatteninnehåll i fyra olika bekanta "objekt", för att därigenom
ge perspektiv och belysa hur vanligt förekommande och viktigt vatten är. Språket är
kortfattat och rakt på sak med den figurerande texten ordagrant uppläst av Arne Weise.
Eftersom Weise är starkt förknippad med sitt julvärdskap på SVT, vilket förmedlar en familjär
känsla hos mottagaren, samt har ett lugnt och berättande tonfall passar han mycket bra
som röst till ett klokt och välmenande varumärke.
Reklamfilmen avslutas med en presentation av varumärket och flaskan, och sist men inte
minst varumärkets tillhörande slogan under 1990-talet; "100% rent vatten - ingenting
annat".

Reklamfilmens text är satt i ett tydligt jämntjockt teckensnitt med klackar, stor storlek samt
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fet stil. Eftersom en TV på 1990-talet inte återgav bilden med samma skärpa som vi idag är
vana vid krävs att texten presenteras i en större storlek, utan att för den delen vara i vägen
för bildinformationen. Videomaterialet som ligger bakom textblocken presenteras därför i
oskärpa för att inte stjäla textens tydlighet, utan istället ge en sorts skärpedjup.

2000-talet - äkta vatten och rena upplevelser

Från att ha marknadsfört varumärket med ett sakligt och faktabaserat uttryck har det nu
blivit desto viktigare att vinkla reklamen mot ett livsstilsval och en förmedlad känsla.
En flaska 100 är inte längre bara en flaska vatten, utan vägen till ett nytt, aktivt och
händelserikt liv. Vi lägger större vikt på hur vi väljer att uppfattas, och genom att profilera
100 som ett vatten för aktiva och upplevande människor skapas en kundgrupp som köper
produkten för att den motsvarar deras självbild eller hur de själva vill bli upplevda.
Inspelningsplatsen av reklamfilmen för 2000-talet är Grand Canyon i Arizona USA eftersom
det är en plats för upplevelser med sin unika omgivning och medlemskap på
världsarvslistan. 

En helikopterfilmad tur över bergslandskapet inleder reklamen med en kvinnlig voice-over
som berättar var vi befinner oss. Detta följs av en åkning in mot reklamfilmens huvudperson
- en kvinna med en flaska 100 som hon dricker ur. Voice-over fortsätter, det är kvinnans
tankar vi hör - hon berättar att detta är en plats att ladda kroppens batterier på, men hinner
inte avsluta meningen förrän reklamen går vidare. Bilden klipps och vi är nu på långt
avstånd från kvinnan som hela tiden visar sig stått på kanten av en bro mellan
bergsformationerna. Hennes mening avslutas via voice over och vi får veta att det är genom
bungy-jump som hon laddar kroppens batterier, samtidigt som hon hoppar över kanten. I
nästa klipp är vi precis bakom henne i hoppet, på väg ned i hopprörelsen - voice-over
berättar att det är nu hon känner sig som mest levande. Slutliga bildrutan är själva
produktpresentationen, 100-flaskan presenteras med tillhörande slogan "100% vatten - för
äkta upplevelser".

Reklamfilmens stora fokus är att etablera omgivningen och skapa en känsla av hur det är att
vara där. Faktainformation för omgivningen presenteras genom små infällda faktarutor.
Faktan i sig som fälls in är egentligen inte viktig för reklamen, utan tänkt att ge ett modernt
och lite mer actionfyllt intryck. Reklamfilmens text är satt i ett jämntjockt teckensnitt utan
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klackar, för ett rent och modernt utseende. Det är egentligen bara i etableringsbilden i
början, samt avsändarbilden i slutet som vi ser text som är viktig för reklamfilmens poäng,
eftersom faktarutorna mer är till för att bygga en känsla än för att läsas.

2010-talet - om du vill fortsätta vara dig själv

Under 2010-talet anspelas det allt mer på igenkänning från tidigare reklamfilmer och film i
allmänhet, en sorts populärkulturell tillbakablick. Reklamfilmen för 100 flirtar lite med de
gamla Norrlands Guld-reklamfilmerna med "Kära dagbok"-inledningen följt av en berättad
anekdot. I decenniets reklamanda är det nu även tillåtet att tänja lite på de logiska
gränserna, och temat på reklamfilmen är vad som kan hända om du glömmer att dricka
ordentligt med vatten en varm sommardag.
Reklamfilmens inleds med att vi får se en manshand skriva i sin dagbok med tillhörande
voice-over - "Kära dagbok...", följt av en bild på en klarblå himmel med stekande
sommarsol - "...idag var det sådär extra varmt och soligt på stranden". Nästa klipp är
beläget på en sandstrand där reptilmonstret Godzilla står och äter en glass - "På stranden
såg jag Godzilla stå och äta en glass". Varumärket etableras här genom en närbild av
vattenflaskan i handen på reklamfilmens huvudperson - "Jag kände att jag tappade
fattningen och tog en klunk vatten - plötsligt var allt som vanligt igen, jag vet inte vad som
hände". Det slutliga klippet visar flaskan ovanpå en strandbakgrund, samt en tillhörande
slogan som flirtar med Norrlands Gulds gamla slogan - "100, om du vill fortsätta vara dig
själv".

Fokus i reklamfilmen är att sticka ut lite i reklamblocket och skapa en TV-reklam som
bygger på igenkänning från tidigare reklamfilmer som även de saluförde en dryck.
Textinformationen i bild är minimal, och det är istället handlingen i bild som är det viktiga.
Istället för ett skrivet budskap så återges berättelsen i form av voice-over av en man med
norrländsk dialekt, vilket ökar igenkänningsfaktorn till de ursprungliga reklamfilmerna.

2020-talet - hundra sätt att hjälpa världen

Under 2020-talet tar reklamfilmerna ett allt mer avskalat uttryck, och produkten är återigen i
fokus från att tidigare ha hamnat lite i skymundan. Samhälls- och världsfrågor samt
välgörenhet har tagit allt större plats i reklamblocken och 100 satsar därför på att idka
välgörenhet i reklamblocken med hjälp av mottagaren.
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Reklamfilmen bygger på en interaktion mellan reklamfilmen som syns i TV och mottagarens
mobila enhet, en så kallad second screen, som kan vara exempelvis en surfplatta eller
smartphone.
I början av reklamen får mottagaren av reklamen en fråga på TV-bilden - "Får vi låna 30
sekunder av dig? Vi donerar 100 öre till vattenprojekt i Afrika". Mottagaren parar ihop sin
mobila enhet med sin TV och godkänner att reklamfilmen ska visas, varpå instruktioner för
välgörenhetskonceptet presenteras.
Istället för en reklamfilm om varumärket 100 spelas en informationsfilm om vattenläget i
Afrika och vad 100 gör för att hjälpa till, på skärmen visas ett kort textbudskap som även
återges med voice-over - "Rent vatten är en mänsklig rättighet". Under reklamfilmens gång
fylls en förloppsmätare på, och när den är fylld och reklamen är slut har mottagaren
möjlighet att aktivera donationen, varpå utlovat belopp doneras från 100 och går rakt in på
en biståndsfond. Mottagaren får även möjlighet att delta i en anordnad tävling. I den slutliga
bildrutan tackar 100 för hjälpen - "Tack! 100 har tack vare dig donerat 100 öre till
biståndsarbete".
Varumärkets slogan under den här reklamkampanjen lyder "100 sätt att hjälpa"

Stort fokus i reklamfilmen ligger i att hålla en ärlig dialog med mottagaren och förklara exakt
vad det är för prestation som krävs, och vilken motprestation som 100 i sin tur gör. När
informationsfilmen väl spelas är det inte 100 som varumärke som saluförs, utan snarare en
tjänst som utförs och varumärket kopplas därmed ihop med goodwill. Denna goodwill leder
troligtvis ändå till varumärkesbyggande på ett indirekt sätt eftersom nya kundgrupper
exponeras för varumärket och 100 blir en aktör som konsumenten vill stödja för att göra
gott.

Texten i raklmfilmen är satt i ett tydligt jämntjockt teckensnitt med stor kontrast till
bakgrunden för att vara så tydligt som möjligt. Under instruktionsdelen av reklamfilmen
läses den i bild visade texten även upp som voice-over för att maximera mottagarkretsen
som den riktar sig till oavsett om man ser eller hör dåligt - reklamen riktar sig till och ska
vara tillgänglig för alla eftersom all ansträngning för att nå målet räknas.
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Reflektion
Från punkten då tanken att göra ett arbete om svensk TV-reklamfilm slagit rot hade jag en
ganska klar bild av vad jag ville åstadkomma med detta arbete. Det kändes självklart att
göra en retrospektiv analys på hur reklamblocken sett ut under åren för att med hjälp av
storyboard kunna i illustrera en egen reklamproduktion.

Att avgränsa till enbart svensk reklam från kommersiell TV ställde mig både inför möjligheter
och problem. Den uppenbara fördelen är att svensk reklamfilm är såpass ung att det är
överskådligt att analysera, eftersom vi just nu enbart är inne på det tredje decenniet av
reklamtypen. Med avgränsningen hålls även kvantiteten nere på en rimlig nivå, det hade
varit svårt att lyckas analysera fram ett internationellt tvärsnitt av reklamuttryck då
reklamfilm både i språk och utförande skiljer sig från land till land.
Att svensk TV-reklam är förhållandevis ung är tyvärr även en nackdel, det är svårt att
försöka utläsa svängningar i samhällsklimat och trender under ett så kort tidsspann och jag
hade fått mer analysmaterial att jobba med om jag gått längre tillbaka i tiden. Reklamfilm
som begrepp har funnits en längre tid på bio, men den är inte jämförbar med TV-reklam av
ett par specifika anledningar. En biosalong är en offentlig miljö, besökarna har inte samma
möjlighet som hemma att blockera reklamfilmen, exempelvis genom att byta kanal eller
lämna lokalen.

Det var desto lättare att analysera och få en övergripande bild på 1990- och 2000-talet, i
och med att dessa decennier är avslutade. Här finns logiskt nog även mest material att
tillgå. 2010-talet är fortfarande i en tidig fas, och kvantiteten av material att analysera
lämnade en del att önska, men det gick ändå att hitta karaktärsdrag för decenniet att dra
slutsatser utifrån. Reklamen under tidigt 10-tal har fortfarande många gemensamma
nämnare med reklamen under senare delen av 2000-talet, eftersom så få år och trender
passerat.
90- och 00-talet var den lättare biten att analysera eftersom de är var för sig är avslutade
kapitel. Här fanns mest material att tillgå av förklarliga skäl. 10-talet är fortfarande i en tidig
fas, så det finns inte så mycket material att tillgå som jag hade önskat, men det går redan
att hitta karaktärsdrag och därifrån dra slutsatser. Reklam i tidigt 10-tal har fortfarande
många gemensamma nämnare med reklam i sent 00-tal eftersom så få år och trender
passerat.
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Jag anser att jag lyckats hitta karaktärsdrag som skiljer de olika decennierna åt, och
tillräckligt med argument för dessa för att kunna dra slutsatser och ta mig friheter i att
spekulera i hur framtiden skulle kunna se ut.
Från att under 1990-talet ha varit saklig och faktaorienterad, med varumärket klart i fokus,
gick trenden under 2000-talet mer åt att saluföra upplevelser och känslor. Detta ledde till att
varumärket på sätt och vis blev underordnat en upplevelse. Under 2000-talet blev det även
allt vanligare med reklamföljetonger, där varumärket ofta var underordnat
underhållningsvärdet. Under 2010-talet blev det istället mer vanligt med flirter mot
populärkultur, Internetfenomen och viral marketing. Däremot förutspår jag att 2020-talet åter
kommer att vara varumärkesfokuserat, och att det kommer bli allt vanligare att mottagaren
själv kan välja vilken sorts reklam som ska visas. TV-reklamen kopplas tätare till
mottagarens engagemang, och reklamfilmerna blir mer interaktiva. Eftersom vi blivit allt mer
miljömedvetna fokuserar mycket reklam på detta område, och vi kan tänkas se en sorts
ömsesidig välgörenhetsvilja, där varumärket bakom reklamfilmen idkar välgörenhet för att
motivera mottagaren att titta på, och förhoppningsvis även köpa, reklambudskapet.

Det är mycket möjligt att TV-reklamen som vi känner till den idag sakta förändras mot den
interaktivitet jag försökt belysa. Så kallad second screen, en sorts symbios mellan
exempelvis smartphone och TV, ger större valmöjlighet för reklammakarna att skapa
interaktivitet och belysa ytterligare moment som inte fått plats i TV-reklamen.
Jag känner att jag nått mitt mål och lyckats illustrera mina storyboards för att belysa de
skillnader som delat upp de olika decennierna, samt skapat ett varumärke som känns
tillräckligt neutralt för att fungera över samtliga fyra decennier jag valt att belysa.
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