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Abstract 
The purpose of this study was to examine if and how the content and design of car 

commercials has changed the past three decades (1990 - 2019) and to examine if the 

intensified climate debate and concern for the climate changes has influenced what is 

communicated in the commercials. As theoretical framework a neo institutional theory was 

used. Nine commercials from Volvo and six commercials from BMW was analysed with a 

semiotic and rhetorical analysis to answer the following questions. 

 

1) What characterizes Volvo’s and BMW’s commercials in the 1990s, the 2000s and 

2010s? 

2) Have the commercials changed during the past three decades? If yes, in what way 

have they changed? 

3) Do the commercials in some way reflect the intensified climate debate and concern 

for the climate changes? If yes, in what way? 

 

The result indicates that Volvo's and BMW's commercials have changed from a focus on 

highlighting and conveying the car and its features, to a focus on arousing emotions of the 

consumer. No aspects of the intensified climate debate and concern for the climate changes 

was reflected. 

In a constantly changing society, which over the years has led to new conditions and 

challenges for car companies regarding advertising production, it is important that companies 

adapt the communication in their advertising to the requirements and expectations of the 

environment in order to be more easily accepted by different stakeholders. The result should 

be seen as an initial step in the research area. Knowledge about how advertisement tend to 

change is important for all companies in the society since advertisement increases the 

company’s visibility and sales. 

Keywords: Car advertising, content and design, change, values, climate concern 
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1. Inledning 
Enligt nationalencyklopedin beskrivs reklam som “vanligen ett av de konkurrensmedel som 

ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst” 

(Nationalencyklopedin 2019). Reklam förklaras också fungera som ett strategiskt verktyg till 

att övertyga ett företags intressenter och potentiella kunder. För att skapa en så effektiv och 

säljande reklam som möjligt, påstås förekomsten av retorikens regler vara grundläggande 

(Hedlund & Johanesson 1993). Retoriken har sina anor långt bak i tiden och härstammar från 

filosofen Aristoteles från dåtidens antika Grekland (Dahl, Flick & Rawet 2002). Den 

gemensamma nämnaren för reklam och retorik är deras primära syfte att övertyga, men i ett 

samhället som är i ständig förändring har emellertid även villkoren för reklam förändrats 

(Wildenstam & Uggla 2018). 

 

I takt med digitaliseringens utveckling och en hårdnande konkurrens har det exempelvis blivit 

allt svårare för företag att sticka ut ur bruset och lyckas övertyga konsumenterna som ständigt 

är omgivna av reklam av olika slag (Wildenstam & Uggla 2018). Även förändrade 

värderingar hos omgivningen är något som påverkar dessa villkor (Holbrook 1987). Inom 

reklamskolan är det nämligen vanligt att tala om reklam som en spegel av samhället (Sveriges 

Marknadsförbund 2017). Med detta menas att reklam reflekterar de värderingar och normer 

som för tillfället råder i samhället (Holbrook 1987). I forskaren Morris Holbrooks artikel 

(1987) nämns exempelvis att förändringar av innehållet i reklam i större utsträckning kommer 

svara på samhällsförändringar och inte tvärtom. Vidare nämns också att då förändringar 

ständigt sker inom det kulturella klimatet, kommer de som skapar reklam att anpassa sig efter 

detta och därav porträttera det som för tillfället anses vara accepterat av större delen av 

samhället (Holbrook 1987). Således kan även förändrade värderingar från omgivningen vara 

viktigt för företag att förhålla sig till för att lyckas övertyga konsumenten. 

 

Sammantaget har dessa förändringar lett till att kraven på utformning och innehåll av reklam, 

vilket är en förutsättning för att kunna övertyga, har ökat. I dagens samhälle räcker det inte 

med att endast framhäva produktens rationella egenskaper i en reklam, idag behöver även 

reklamen ta hänsyn till en rad andra aspekter. Valet av innehåll och utformning av en reklam 

kommer därmed påverka effektiviteten av reklamen (Wildenstam & Uggla 2018). 
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En förändring som det senaste årtiondet har fått ta allt större plats i samhällsdebatten är den 

ökande oron för klimatförändringarna. Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och enligt 

FNs klimatrapport från 2018 så konstateras det att en miljökatastrof  kommer vara ett faktum 

om den globala uppvärmningen ökar med ytterligare två grader (IPCC 2018). Den 

intensifierade klimatdebatten kan ses som ett resultat av den ökade oron svenskarna känner 

kring miljöfrågorna, vilket också framställs i en rapport från SOM-Institutet. Sedan år 2010 

har svenskarnas oro för miljörelaterade frågor ökat (2018). Ett exempel på hur den 

förändringen har anammats i reklambranschen är hur Oatly och Scandic i sina TV-reklamer 

trycker hårt på klimatrelaterade aspekter för att framhäva sina egna varor eller tjänster som ett 

bättre alternativ. Oatly producerar visserligen varor som faktiskt är klimatsmarta, men det 

som vi tycker är extra intressant är hur klimatdebatten påverkar reklamen inom de branscher 

som är mindre miljövänliga, eller som formligen utgör ett hot för det rådande klimatet, som 

t.ex. bilbranschen.  

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning har gjorts både om hur reklam speglar samhället och om människors oro 

för klimatet. Det finns även forskning om hur organisationer anpassar sig och förändras i 

förhållande till omgivningen. När det gäller reklamfilmer inom bilbranschen finns det 

emellertid inte lika mycket forskning som visar om och hur dessa reklamfilmer har förändrats 

till följd av eventuella krav och förväntningar från omgivningen. Det finns inte heller mycket 

forskning som visar hur bilföretag återspeglar den ökande oron för klimatet. I vår 

undersökning vill vi titta närmare på hur dessa betydelsefulla faktorer influerar hur bilföretag 

väljer att utforma sina reklamfilmer.  

 

Som tidigare nämnt är reklam ett viktigt konkurrensmedel för företag för att öka sin 

försäljning. Då bilföretag producerar och säljer produkter vilka är allmänt kända för att ha en 

negativ klimatpåverkan, finner vi det extra intressant att undersöka hur just bilföretag har valt 

att utforma sina reklamfilmer. Detta kan nämligen ses som en kollision mellan företagen 

(som behöver göra reklam för produkter som påverkar klimatet negativt) och deras potentiella 

kunder (som oroar sig allt mer för klimatet). 

 

Genom att undersöka hur kommunikationen i reklamfilmer hos två bilföretag har förändrats 

de senaste 30 åren, samt om människors oro för klimatet på något sätt influerar företags 
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produktion av reklamfilmer, hoppas vi således kunna bidra med en djupare förståelse för hur 

företags arbete med innehåll och utformning av reklamfilmer har förändrats i takt med att 

samhället förändrats.  

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om kommunikationen i Volvos och BMWs 

reklamfilmerna har förändrats de senaste tre decennierna, samt undersöka om den 

intensifierade klimatdebatten och ökade oron för klimatet återspeglas i reklamfilmerna. Vi 

ämnar söka förståelse kring vad för innehåll som präglat reklamfilmerna de olika årtiondena, 

för att vidare utreda om en förändring har skett och om det finns likheter gällande denna 

eventuella förändring mellan de båda bilföretagen.  

Frågeställningar: 

- Vad karaktäriserar Volvos och BMWs reklamfilmer på 1990-, 2000-, respektive 

2010- talet? 

- Har reklamfilmerna förändrats? Om ja, på vilket sätt? 

- Återspeglas den intensifierade klimatdebatten och oron för klimatet i reklamfilmerna? 

Om ja, på vilket sätt?  

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka reklamfilmer från tidsperioden 1990-2019. Det innebär 

tre decennium; 1990-talet, 2000-talet och 2010-talet. Reklamfilmer har funnits under samtliga 

årtionden och har exempelvis visats på TV eller på nätet. De valda årtiondena har valts med 

hänsyn till att TV-reklam blev lagligt i Sverige år 1991, och årtiondena dessförinnan är 

därmed ej relevanta. För att kunna kartlägga en eventuell förändring, behövs mer än ett 

decennium studeras och således har vi valt att undersöka tidsperioden från att TV-reklam 

blev lagligt fram till nutid. I den här studien har vi dessutom avgränsat oss till att enbart 

inkludera reklamfilmer som med säkerhet har visats för en svensk publik. Avgränsningen till 

Sverige har gjorts för att studien inte ska bli alltför omfattande. Studien är fokuserad på 

reklamfilmer från bilbranschen och mer specifikt är Volvo och BMW de bilföretag vars 

reklamfilmer kommer att analyseras. Valet av just bilbranschen som område motiveras av det 

faktum att det är en vinstdrivande bransch som producerar varor med en direkt negativ 

klimatpåverkan i ett samhälle som just nu präglas av en ökad klimatoro. Volvo och BMW är 



8 
 

dessutom två bilföretag som båda gemensamt har europeiska rötter och som är välkända 

bilmärken både nationellt och internationellt. 

1.4 Centrala begrepp 
 
Reklamfilmer:  

Med reklamfilmer avses traditionell TV-reklam, reklamfilmer som är publicerade på BMW 

och Volvos hemsidor och reklamfilmer som är publicerade på respektive bilföretags 

YouTube-kanal.  

 
Kommunikationen i reklamfilmerna/reklamfilmernas innehåll och utformning: 

Avser alla de sinnesintryck som reklamfilmerna uttrycker; tecken, ord, estetiska egenskaper, 

miljöer etc.  

 
Förändring:  

Det som särskiljer reklamfilmerna (gällande kommunikation/innehåll och utformning) de 

olika årtiondena, kan ses som förändringar eller tendenser till förändringar.  

 

Miljö & klimat: 

Det finns en viss skillnad mellan begreppen miljö och klimat; klimat är synonymt med det 

långsiktiga tillståndet i atmosfären medan miljö anspelar på den närliggande naturen. I vår 

studie används båda begreppen med anledning av att den samhällsförändring som vi hänvisar 

till bygger på en ökad oro för både klimatet och miljön. När klimatet påverkas negativ, 

exempelvis på grund av en ökad temperatur, har det också direkta konsekvenser på vår 

närliggande miljö.    

1.5 Forskningsdesign 
Vi vill undersöka vad som karaktäriserat reklamfilmerna de olika årtiondena, dels genom att 

jämföra de med varandra med fokus på hur logos, ethos och pathos har förändrats i 

reklamfilmerna och dels genom att jämföra hur denotationer och konnotationer ser ut för 

varje reklamfilm. Detta är svårt att mäta med en kvantitativt metod, eftersom det inte är något 

som vid en första anblick går att mäta. Det är snarare något som kräver en tolkning och vi 

menar således att studien får en kvalitativ ansats.     
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Studien ämnas vara induktiv och empiridriven för att besvara forskningsfrågorna. Vi kommer 

ha ett explorativt och jämförande förhållningssätt där vi drar slutsatser från det vi sett i det 

insamlade materialet. Mer specifikt kommer vi utforska de olika reklamfilmerna för att få en 

grundläggande kunskap om vad som karaktäriserat reklamfilmerna från respektive bilföretag 

under respektive årtionde. Därefter kommer en jämförelse av reklamfilernas kommunikation, 

både inom ett och samma företag under samtliga årtionden, samt en jämförelse mellan de 

båda företagens reklamfilmer att göras. Slutligen ämnar vi att nå ett resonemang för hur 

reklamen i allmänhet kan ha utvecklats och förändrats inom bilbranschen under samtliga 

årtionden.    

Som teoretiskt ramverk för att få en förståelse för en eventuell förändring av 

kommunikationen i reklamfilmerna, kommer vi använda oss av nyinstitutionell teori. För 

insamling av data för att får svar på frågeställningen kommer vi använda oss av två 

kompletterande metoder, nämligen en retorisk analys baserat på ethos, logos och pathos 

begreppen, samt en semiotisk analys baserat på denotation och konnotation.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis presenteras bakgrundsinformation om Volvo och BMW som företag, följt av 

tidigare forskning som är relevant för vår studie. Därefter presenteras det valda teoretiska 

ramverket följt av avsnittet metod och material där våra metodologiska utgångspunkter 

redovisas. Vidare, i resultatkapitlet, redogörs det resultat som materialet påvisat med hjälp av 

våra valda metoder, följt av ett analyskapitel. Avslutningsvis presenteras slutsatser och en 

avslutande diskussion.        
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2. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras först ett urval av bakgrund relevant för vår studie kring 

framväxten av svensk TV-reklam. Därefter presenteras de båda bilföretagen Volvo och BMW 

där fokus utgår från deras uppkomst, framväxt, kärnvärden och nutida position.    

2.1 Reklam i svensk television 
År 1956 förbjöds tv-reklamen i svensk television. Det skulle dröja fram till år 1991 innan 

lagen ändrades och TV-reklam åter blev lagligt. Lagbeslutet innebar dock fortfarande hårda 

restriktioner; att avbryta pågående program för att sända reklam var fortfarande förbjudet. 

Inte förrän år 2002 blev det lagligt med reklamavbrott. Undantaget var, och är fortfarande, de 

public service kanaler som Sveriges Television erbjuder (Grusell & Nord 2010). I takt med 

att TV-reklamen expanderade, öppnade också en ny marknadsföringsplattform upp för 

företag. Det innebar ytterligare en möjlighet att nå ut till potentiella kunder samt en idealisk 

plattform för varumärkesbyggande. Fördelen som TV-reklamen erbjöd jämfört med tidigare 

typer av reklam var att den kunde aktivera mer än bara ett sinne. Att leverera ett budskap med 

hjälp av både bild och ljud innebar en kraftfull synergi. På senare tid har emellertid TV-

reklamens betydelse och fortsatta slagkraft ifrågasatts då dagens generation inte är lika 

dedikerad till traditionellt tv-tittande som föregående generationer. Däremot har statistik ännu 

inte visat tecken på att så skulle vara fallet (Rankka 2010). 

2.2 Volvo Cars 
År 1924 föddes idén om ett nytt bilmärke genom ett möte mellan vännerna Assar Gabrielsson 

och Gustaf Larsson. Den då väl bereste ekonomen Gabrielsson och den talangfulle ingenjören 

Larsson hade en vision om att skapa bilar som skulle särskilja sig från konkurrenterna då de 

helhjärtat ville fokusera på bilarnas säkerhet. ”Cars are driven by people, the guiding 

principle behind everything we make at Volvo, therefore, is and must remain safety” löd 

deras resonemang då på 1920-talet och är enligt bolaget samma än idag (Volvo Car Sverige 

AB 2015). 

  

År 1927 såg den första Volvomodellen världens ljus, Volvo ÖV4 men i talspråk mer känd 

som ”Jakob”. De första åren var slitsamma, men så småningom slog Volvo igenom med 

raketfart och de faktorer som sägs ha bidragit till den fortsatta framgången har varit 1) 

tillgängligheten till högkvalitativt närproducerat stål 2) Sveriges växande industriella 
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utveckling och 3) behovet av bilar som klarade av det nordiska klimatet till skillnad från 

dåtidens importerade bilar (Volvo Car Sverige AB 2015). Genom åren har VD posten bytts ut 

ett antal gånger, men förblivit svenskägda ända fram till år 1999 då Volvo Personvagnar 

såldes till Ford Motor Company. Motivet till försäljningen var den problematik det innebar 

att som enskilt bolag klara av den tuffa konkurrens från större koncerner som blev allt mer 

påtaglig och att kostnaderna för att utveckla samtliga bilmodeller själva blev ohållbar. Elva år 

senare genomfördes ytterligare ett ägarbyte och den här gången köptes Volvo Cars upp av de 

nuvarande kinesiska ägarna Zhejiang Geely Holding Group. Idag bedrivs försäljning i över 

100 olika länder med drygt 38.000 heltidsanställda (Volvo Car Sverige AB u.å). 

  

Volvos kärnvärden enligt de själva är säkerhet, kvalitet och miljöomsorg. I samstämmighet 

med kärnvärdet säkerhet finns en uttalad vision som lyder att Volvo år 2020 ska ha minimerat 

antalet dödsolyckor och allvarliga skador i deras bilar till noll. En vision som den tidigare 

VDn Kristian Elvefors själv betecknat som djärv, samtidigt som han menar att viljan att 

utvecklas måste få speglas i de mål och visioner som visar i vilken riktning man ämnar leda 

företaget, även om de kan vara svåra att leva upp till eller framkalla kritik (Volvo Magasin 

2017). Vad gäller kärnvärdet miljöomsorg så är ett exempel hur de svenska 

produktionsfabrikerna enbart drivs av energi alstrad genom vattenkraftverk (Volvo Car 

Sverige AB u.å). I linje med deras hållbarhetsarbete beskriver de också på hemsidan om hur 

deras vision är att vara ett klimatneutralt företag senast år 2040, och som ett steg på vägen är 

ett delmål att redan år 2020 ha lyckats reducera koldioxidklimatavtrycket per bil med 40%, 

beräknat utefter en bils livscykel. Volvo aspirerar även att öka andelen återvinning och 

återanvändning av material i produktionslinan för deras bilmodeller (Volvo Car Sverige AB 

2019).  

2.3 BMW 
BMW grundades i Tyskland år 1916. BMW är en akronym för det fullständiga 

företagsnamnet Bayerische Motoren Werke AG som kan översättas till Bavarian Motor 

Works (BMW 2019). Bavarian är det latinska namnet på den tyska delstaten som idag är mer 

känd som Bayern, vari företaget också grundades. AG är ett suffix som likt svenskans AB 

betecknar förkortningen aktiebolag. 
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Inledningsvis producerades enbart flygmotorer, men efterspelet av första världskrigets slut 

innebar restriktioner för Tysklands industrier och BMW förbjöds därför att producera 

flygmotorer en tid framöver. Istället inleddes en era där man tillverkade inombordsmotorer, 

järnvägsbromsar och motorcyklar. Så småningom gav man sig också in i bilindustrin och den 

första bilen lanserades år 1928. Ännu en gång skulle dock BMW få sadla om till att återuppta 

sin tillverkning av flygplansmotorer när de år 1934 premierades och fick motta ett stort 

finansiellt stöd från den tyska staten. Upprustningen inför WW2 var i full gång och under 

krigstiden var BMW en betydelsefull krigsmaterialstillverkare åt det tyska flygvapnet. På 

deras egen hemsida beskrivs det öppet om hur det förekom slavarbete under 40-talet i deras 

fabriker då man tvingade krigsfångar och judiska koncentrationsfångar att arbeta hos BMW 

under slaviska förhållanden. Ett förflutet som BMW, enligt egen utsago, inte vill förneka utan 

istället väljer att djupt beklaga (BMW Group Classic u.å). Återigen, efter WW2 förbjöds 

Tysklands alla industrier som potentiellt kunde innebära en upprustning av försvaret ett 

totalförbud. BMW återgick därför till sin produktutveckling och tillverkning av personbilar 

samt motorcyklar och det är idag där deras primära fokus finns. Det forna minnet av ett 

företag som från början hade ambitionen och förhoppningen om att bli ett framgångsrikt 

tillverkningsföretag inom flygplansindustrin lever däremot kvar än idag i loggan som 

symboliserar en propeller. Under senare skedet av 1990-talet köpte BMW koncernen även 

upp Rolls Royce, ett företag mest känt som lyxbilstillverkare (BMW Group Classic u.å). 

  

Ett typiskt kärnvärde som BMW själva trycker på är hur de i all produktutveckling fokuserar 

på att tillverka bilar som utstrålar körglädje. Ambitionen är att det ska vara roligt att köra 

deras bilar. BMW har också intensifierat sin satsning på miljövänligare bilar de senaste åren 

och i en intervju med Oskar Södergren, kommunikationschef för BMW Group Northern 

Europe, påpekar han att deras hållbarhetstänk har fått ta stor del i den nya utvecklingen av en 

rad serie nya elbilar. BMWi3 modellen är exempelvis 95% återvinningsbar efter att ha levt 

sin livscykel, samtidigt som den produceras i en fabrik i Tyskland som drivs till 100% av 

energi från vindkraftverk (Affärsvärlden 2017).   
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3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi först presentera tidigare forskning om hur reklam tenderar att 

förändras. Vidare kommer vi presentera tidigare forskning om reklam inom bilbranschen. 

Därefter kommer vi gå djupare in på hur reklam tenderar att återspegla de värderingar som 

för tillfället råder i samhället. Slutligen tar vi upp tidigare forskning om hur svenskar oroar 

sig allt mer för klimatförändringarna. 

3.1 Hur reklam tenderar att förändras  
I reklamforskaren Nina Åkestams avhandling Understanding Advertising Stereotypes (2017) 

framkommer ny information gällande traditionell reklam som anspelar på stereotyper. 

Nämligen att bevisen för att stereotyper, som ofta har porträtterats i reklam genom tiderna, 

enligt Åkestam har mycket få stödjande bevis i forskningen för att vara ett effektivt 

tillvägagångssätt att konstruera sina reklamfilmer på. Tvärtom visar hennes forskning att 

reklam som faktiskt bryter mot normen har förmågan att väcka större känslor hos 

konsumenterna kontra stereotyper. Det är när reklam väcker känslor som den också kan 

påstås vara effektiv. Åkestam har via bl.a. en observationsstudie observerat hur konsumenter 

reagerar på reklam som framställer ett homosexuellt par jämfört med reklam som framställer 

ett heterosexuellt par. Studien konstaterade att konsumenternas inställning till reklamen som 

porträtterade ett homosexuellt par väckte betydligt mer empati än vad samma reklam med det 

heterosexuella paret gjorde. Avhandlingen belyser hur reklam som vågar sig på att bryta mot 

normen och stereotyperna, har förmågan att generera större känslor för konsumenterna och 

därmed högre värde för företagen.      

3.2 Reklam inom bilbranschen 
Tidigare studier har gjorts om hur reklamfilmer inom bilbranschen har förändrats över tid. I 

Ferguson, Hardy och Williams studie Content analysis of television advertising for cars and 

minivans: 1983–1998 (2003) undersöktes exempelvis hur TV-reklamfilmer för personbilar 

och minivans har utvecklats i USA mellan 1983 och 1998. I studien analyserades ett urval av 

reklamfilmer från 1983, 1988, 1993 och 1998 genom att använda metoden innehållsanalys. 

Vid analysen tittade forskarna på vilka teman eller trender som var mest framträdande och 

hur dessa skiljde sig åt mellan mellan de olika årtalen. För att göra detta utgick forskarna från 

22 teman som de hade utvecklat. Resultatet från studien visade att ”performance” i form av 

hastighet, kraft och manövrerbarhet var det mest framträdande temat 1998 och även det mest 
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frekventa temat över tid. Även ”sales incentives” var att vanligt tema under varje årtal och 

dominerade 1993. ”Safety” var ett tema som inte var lika framträdande, med undantag från 

1993, trots att andra studier vid tidpunkten indikerade på att säkerhet var en egenskap som 

konsumenter såg som viktig gällande bilar. Inget av de 22 teman som forskarna identifierade 

berörde emellertid klimataspekten.  

 

Studier om vad som kännetecknar reklam inom bilbranschen har även gjorts på 2000-talet. I 

Wilson, Maher, Thomson och Kealls studie Smooth handling: The lack of safety-related 

consumer information in car advertisements (2007) undersöktes exempelvis hur säkerhet 

porträtterades i fordonsreklam i Nya Zeeländska affärstidningar mellan 2001 och 2005. 

Resultatet från studien visade att information gällande säkerhet var relativt ovanligt i 

reklamen och att egenskaper som hastighet och kraft tycktes ha ökat något under 

femårsperioden. Under samma årtal genomförde även Wilson, Maher, Thomson och Kealls 

(2008) en liknande studie vid namn Vehicle emissions and consumer information in car 

advertisements. I denna studie undersökte de istället hur information gällande utsläpp från 

växthusgas och luftföroreningar porträtterades i reklam för lättare passagerarfordon i Nya 

Zeeländska affärstidningar. Resultatet från studien visade att större delen av den undersökta 

reklamen för lättare passagerarfordon inte var särskilt informativ när det gällde 

växthusgasutsläpp och andra luftföroreningar.  

 

Fler studier om hur klimataspekten porträtteras i bilreklam har även gjorts på europeisk nivå. 

I en nyare studie vid namn The greenhouse gas automotive advertisement study (2016) 

undersökte exempelvis forskarna Scopa, Scapellato, Perissinotto, Trevisan, Carrieri och 

Bartolucci hur fullständig informationen om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning i 

bilreklam var i enlighet med EU direktivet EC 1999/94. I studien gjordes en innehållsanalys 

av bilreklam i en italiensk biltidning från 2005-2009 och 2014. Resultatet från studien visade 

att större delen av de analyserade bilreklamerna gav information om koldioxidutsläpp och 

bränsleförbrukning i enlighet med EU direktivet, men att denna information ofta 

presenterades i form av intervall och inte med exakta världen. Detta gjorde det därmed svårt 

för möjliga köpare att få korrekt information om bilens påverkan på miljön och att göra 

ordentliga jämförelser mellan olika bilar. 
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3.3 Hur reklam speglar värderingar i samhället 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om hur reklamen speglar de värderingar som 

råder i ett samhälle. Två olika synsätt om detta har framförallt dominerat och dessa är “the 

mirror argument” som förespråkas av forskaren Moris Holbrook och “the mold argument” 

som förespråkas av forskaren Richard Pollay. 

3.3.1 The mirror argument 
Det har länge funnits två sidor gällande vad reklamen har för konsekvenser för samhället. 

Två forskare som varit delaktiga i denna debatt är Morris Holbrook (1987) och Richard 

Pollay (1986). Holbrook menar att reklamen speglar de värderingar och normer som redan 

råder i samhället. Vidare menar Holbrook att även om reklam överlag underrepresenterar 

flera olika aspekter i samhället genom att att framhäva andra aspekter som extra viktiga, 

kommer förändringar av innehållet i reklam i större utsträckning svara på 

samhällsförändringar och inte tvärtom. Holbrook menar också att då förändringar ständigt 

sker inom det kulturella klimatet, kommer de som skapar reklam att anpassa sig efter detta 

och därav porträttera det som för tillfället anses vara accepterat av större delen av samhället. 

Då det är väldigt många faktorer som påverkar vilka värderingar som formas i ett samhälle, 

anses reklamens möjlighet till att påverka dessa värderingar som försumbar och obetydlig. De 

som skapar reklamen utgår därmed från accepterade värderingar och normer i samhället för 

att promota varumärket som de gör reklam för, snarare än att försöka gå emot och ändra 

dessa normer och värderingar (Holbrook 1987).  

3.3.2 The mold argument  
Richard Pollay menar emellertid att reklamen kan forma värderingarna hos målgruppen. 

Detta argument har sin grund i att människor förändrar sina attityder och beteende genom att 

exponeras för media och reklam och att människor tar lärdom av media. Pollay menar vidare 

att reklamen speglar värderingarna i samhället till viss del, men att denna spegling emellertid 

är förvrängd då reklamen är selektiv och därmed endast speglar vissa utvalda attityder, 

beteenden eller värderingar. Reklamen förstärker således endast de värderingar som gynnar 

företaget ekonomiskt. Detta görs genom att välja ut de värderingar som är lätta att förknippa 

med produkten och som får bäst gensvar från konsumenten. Vidare har Pollay sammanställt 

en lista med 42 ”appeals" som är vanligt förekommande i reklam. Listan bygger på tidigare 

forskning om reklam och värderingar inom andra discipliner. Exempel på appeals är 

"individual appeal”, "social appeal” och ”sexual appeal” (Pollay 1986).  
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Efter Holbrooks och Pollays diskussioner om hur reklamen speglar eller formar värderingar i 

samhället på 1980-talet har flera studier gjorts i olika länder för att undersöka huruvida dessa 

argument (om reklam som en förvrängd eller icke förvrängd spegling av samhället) stämmer 

eller inte stämmer. I Albers-Miller och Gelbs studie Business Advertising Appeals as a 

Mirror of Cultural Dimensions: A Study of Eleven Countries (1996) undersöktes exempelvis 

hur reklam i jobbtidningar återspeglade arbetskulturen i 11 olika länder. I studien utgick 

forskarna bl.a. från de reklam appeals som Pollay identifierade 1986. Resultaten gav en 

antydan om att vissa reklam appeals kunde kopplas till de kulturella värderingar som var 

framträdande i respektive land. 

 

Fler studier om hur reklamen speglar samhället och med fokus på TV-reklam har även gjorts 

på 2000-talet. Den tyske forskaren Martin Eisend genomförde exempelvis en stor meta-

analys av 64 forskningsstudier, som publicerades 2009. I metastudien undersökte han 

huruvida Holbrooks ”mirror argument” och Pollays ”mold argument” stämmer gällande 

könsroller i TV- och radioreklam. Resultatet visade att könsrelaterade värderingar i samhället 

speglades i reklamen och att därmed Holbrooks spegelargument stöttas (Eisend 2009). I Lee 

Chun Wahs studie Cultural Influences in Television Commercials (2005) undersöktes hur 80 

TV-reklamfilmer i Malaysia och Singapore återspeglade kulturella värderingar i samhället. 

Även i denna studie utgick forskarna från Pollays reklam appeals och resultatet gav stöd för 

att Pollays ”mold argument” stämmer. 

3.4 Forskning om den ökande oron för klimatförändringarna  
Klimatförändringarna är idag ett faktum inom forskningen och i takt med att klimatet 

försämras har även medvetenheten och oron kring klimatet ökat. I Kvaløy, Finseraas och 

Listhaugs studie The publics' concern for global warming: A cross-national study of 47 

countries (2012) undersöktes exempelvis invånarnas oro för klimatet i 47 olika länder runtom 

i världen, varav 18 var europeiska. Resultatet från studien visade på att en stor majoritet av de 

tillfrågade i alla länderna oroade sig för problemet med den globala uppvärmningen.  

 

Ett flertal undersökningar som gjorts det senaste året bland medborgarna i EU-länderna 

indikerar samma sak, att oron för klimatet ökar. I den senaste Eurobarometerundersökningen 

som genomfördes efter EU-valet i juni 2019, fick 27 000 medborgare från 33 länder bland 
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annat svara på frågan om vilka två problem de ansåg vara viktigast i landet i nuläget. 

Resultatet visade att oron för miljön, klimatet och energiproblemen hade ökat med 6 

procentenheter till 20% sedan föregående år och med totalt 18 procentenheter sedan hösten 

2011. Resultatet visade även att oron hade ökat i 25 av 33 länder. Vidare visade 

undersökningen att oron över miljö, klimat- och energiproblemen toppar den nationella 

agendan i 5 medlemsländer vilka bl.a. inkluderar Sverige (44%). Samma fråga avseende vilka 

problem som invånarna ansåg viktigaste i nuläget, ställdes också på en europeisk och 

individuell nivå där även de resultaten gick i linje med resultatet från den nationella nivån 

som redan presenterats (Eurobarometern 2019a).  

 

I en specialrapport från Eurobarometern “Climate Change” (2019b) har man bl.a. granskat 

andelen av EU-invånarna som medvetet gjort miljösmarta val. Följaktligen presenteras ett 

urval av statistik som berör svenskarna inställningar angående användandet av bilar ur en 

miljösynpunkt. Vad gäller användandet av bilar, svarar 65% av svenskarna att de hellre 

använder miljövänligare alternativ till att ta bilen, som att t.ex. gå, cykla eller nyttja 

kommunaltrafik. Det representerar den högst andelen av samtliga EU-länder. Vid köp av ny 

bil visar undersökningen att i Sverige anser 27% att den låga bränsleförbrukning är en viktig 

faktor vid val av ny bil. Andelen EU-invånare som köpt en elbil toppas av Sverige där siffran 

uppgår till 4% (Eurobarometern 2019b).    
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4. Teoretiskt ramverk  
I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Inledningsvis 

presenteras den nyinstitutionella teorins historia och hur utvecklingen sett ut och vilka de 

viktigaste företrädarna för teorin har varit. Därefter beskrivs hur den nyinstitutionella teorin 

kan används inom kommunikationsvetenskapen. Slutligen beskrivs hur vissa begrepp inom 

den nyinstitutionella teorin kan användas för bidra med en djupare förståelse för uppsatsens 

resultat.  

4.1 Nyinstitutionell teori 
Då nyinstitutionell teori kan användas för att förklara hur organisationer utvecklas och 

förändras, lämpar den sig bra för den här studien. Den nyinstitutionella teorin kan ge en 

djupare förståelse för varför Volvo och BMW anpassar kommunikationen i sina reklamfilmer 

till samhället och om reklamfilmerna för respektive bilmärke har förändrats i samma riktning 

kan teorin även bidra med förståelse för varför det är så. 

4.1.1 Begreppet institution 
Innan vi börjar redogöra för den nyinstitutionella teorins utveckling är det av vikt att definiera 

begreppet institution. Detta är nämligen ett ord som har många betydelser beroende på inom 

vilken disciplin det används. Vi har valt att utgå från en definition som är vanlig inom 

organisationsteorin, nämligen att en institution kan förstås som ett mönster för en kollektiv 

handling. Begreppet kan också definieras genom att säga att det är motsatsen till ordet vana. 

En vana är ofta något som är kopplat till en individ och är lokal. En institution är därmed 

något som är gemensamt mellan flera människor och något som finns över en lång tid. 

Institutioner kan även skapa ordning, stabilitet och förutsägbarhet (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2015). 

4.1.2 Klassisk organisationsteori 
Inom den klassiska organisationsteorin har organisationer länge setts som rationella verktyg. 

Mer specifikt innebär detta att organisationer hela tiden gör rationella val för att uppnå sina 

önskade mål. Dessa rationella val görs efter noggrant övervägande och genomsyrar därefter 

hela verksamheten. Organisationen ses som stabil, men kan påverkas av förändring som sker 

i form av trender och moden i samhället och omvärlden, men först efter noggrant 

övervägande (Eriksson-Zetterquist 2015). I praktiken kan detta t.ex. innebära att om en trend 
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om att arbeta mer med CSR uppstår inom en bransch, anammas denna trend av en 

organisation först efter att organisationen har övervägt om arbete med CSR verkligen är bra 

för just dem, trots att det visat sig att det varit ett lyckat koncept för många andra 

organisationer inom samma bransch. 

4.1.3 Från klassisk organisationsteori till tidig institutionell teori 
Den institutionella teorin kom att ta större plats inom organisationsteorin på 70-talet och 

började ifrågasätta den utbredda synen om att organisationer är rationella verktyg. En studie 

som fått stor betydelse för utvecklingen av den tidiga institutionella teorin är TVA-

studien/projektet (Tennessee Valley Authority) som genomfördes på 1930-talet i USA 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Tidigare studier inom organisationsteori hade 

som tidigare nämnt visat att organisering var en process som var rationell och målorienterad, 

men TVA-studien visade att organisering över tid till stor del påverkades av värderingar och 

att organisationen tog hänsyn till och anpassade sin verksamhet efter önskemål och krav från 

både omgivningen och från interna grupper. En av de viktigaste upptäckterna i denna studie 

var därmed att organisationer behöver anpassa sig till sina institutionella miljöer (Eriksson-

Zetterquist 2009). Organisationer präglas alltså inte av vad som är rationellt, utan snarare av 

omgivningen och historien som den bär med sig (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2015). 

4.1.4 Från tidig institutionell teori till nyinstitutionell teori 
Den nyinstitutionella teorin är en vidareutveckling av den tidiga institutionella teorin. 

Två studier som haft stor betydelse för den nyinstitutionella teorin är Institutionalized 

Organisations: Formal Structures as Myth and Ceremony av John Meyers och Brian Rowan 

,1977, och The Iron Cage Revisited: Institutionell Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizational Fields av Paul J. DiMaggios och Walter W. Powell, 1983 (Eriksson-

Zetterquist 2009).  

 

Den viktigaste upptäckten i Meyer och Rowans studie (1977) var en ny syn på vad 

organisering inom en organisation faktiskt innebär. Enligt Meyer och Rowan handlade 

organisering snarare om att organisationer anpassar sig till de regler som finns inom 

institutionen än att samordna och kontrollera aktiviteter. De ansåg därmed att en rationell 

formell struktur, som tidigare ansetts vara det mest effektiva sättet för organisering inte 

längre var det. Vidare menade Mayer och Rowan att den formella strukturen skilde sig åt från 
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vad som faktiskt gjordes på ett vardagligt plan, t.ex. när det gällde aktiviteter, beslutsfattande 

och handlande. Den formella strukturen ansågs istället vara ett sätt för organisationen att 

säkerställa legitimitet, genom att spegla de myter som finns i organisationens omgivning. 

Myterna, som också kan kallas för rationaliserade myter, kan ses som ett slags recept för hur 

organisationer bör agera och vara organiserade för att uppfattas som rationella. Genom att 

organisationer tar till sig dessa myter säkerställer de sin överlevnad, då de uppfattas som 

effektiva och rationella på ytan. Om de inte tar till sig dessa myter, finns risken att de 

uppfattas som nonchalanta och icke-legitima. Den formella strukturen, alltså det som visas 

upp, kan därmed ses som en löskoppling från det som faktiskt görs i vardagen (Meyer & 

Rowan 1977). 

 

DiMaggio och Powell (1983) ställde sig frågan om varför många organisationer är så lika 

varandra i sin organisering. I sin studie kom de fram till att organisationer blir lika varandra 

då de verkar inom samma organisationsfält. Begrepp som organisationsfält och isomorfism 

ses därmed som centrala för att förklara denna homogenisering. Organisationsfält innebär att 

omgivningen skapas av och skapar organisationer. Organisationer och företag som verkar 

inom samma organisationsfält har också liknande verksamheter. Isomorfism innebär att 

organisationer blir lika varandra till formen. DiMaggio och Powell menar att det finns tre 

olika drivkrafter (isomorfa mekanismer) till homogeniseringen, nämligen tvingande krafter, 

imiterande krafter och normativa krafter. De tvingande krafterna handlar om att 

organisationer blir lika varandra då de tvingas följa lagar och regler som exempelvis utfärdats 

av staten. De imiterande krafterna handlar om att organisationer blir mer lika varandra då de 

imiterar/kopierar varandra för att undvika osäkerhet. Imiteringen kan både ske medvetet och 

av ren vana och ofta kopieras mer framgångsrika organisationer. De normativa krafterna, 

kommer ofta ur professionalisering och handlar om att organisationer blir mer lika varandra 

då de vill respektera sociala förväntningar (DiMaggio & Powell 1983). 

 

Dessa krafter kan ta sig uttryck i tre olika villkor nämligen regler, normer och föreställningar. 

Villkoren kan exempelvis påverka hur en organisations kommunikationsaktiviteter är 

utformade. Regler består av tvingande och begränsande villkor t.ex. lagar och föreskrifter, 

som följs genom hot om sanktioner. Normer består av olika idéer, förväntningar och krav 

som allmänheten har på organisationen. Normerna beskriver alltså vad som anses vara 

önskvärt, trovärdigt och moraliskt riktigt agerande för organisationen. Vilka idéer eller 

förväntningar som gäller kan variera från situation och bransch. Gemensamt är emellertid att 
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de inte är tvingande på samma sätt som lagar. Föreställningar är kulturellt betingade 

tankemönster som exempelvis består av gemensamma föreställningar, logiker och kulturella 

aspekter som tas för givet. Dessa föreställningar kan influera organisationens verksamhet och 

hur den förhåller sig till omgivningen (Fredriksson & Pallas 2011). Att som organisation inte 

ta hänsyn till och följa dessa regler, normer och föreställningar, kan resultera i negativa 

konsekvenser för verksamheten. Alla organisationer är givetvis inte identiskt lika med 

varandra, men det som skiljer dem åt är ofta mindre detaljer. Så för företag som är aktiva 

inom samma organisationsfält är helheten lik. Det gäller därmed att hitta en balans mellan att 

passa in i organisationsfältet och samtidigt kunna särskilja sig från de andra organisationerna 

inom samma fält (Fredriksson & Pallas 2011). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det nyinstitutionella perspektivet handlar om att 

organisationer medvetet eller omedvetet tar hänsyn till förväntningar och krav som 

omgivningen har och hur organisationer vidare är uppbyggda och organiserade, kan ses som 

ett sätt att möta eller anpassa sig till dessa förväntningar. Målet med anpassningen är att 

accepteras av intressenter, exempelvis kunder, investerare, ägare, anställda och myndigheter. 

Genom acceptans från dessa ökar organisationens legitimitet, anseende och trovärdighet, 

vilket är kvaliteter som är nödvändiga för organisationens överlevnad (Fredriksson & Pallas 

2011).  

4.1.5 Nyinstitutionell teori och kommunikationsvetenskap 
Den nyinstitutionella teorin har de senaste årtiondena fått stor betydelse för ett flertal 

samhällsvetenskapliga discipliner och är idag en viktig och central teori inom områden som 

på något sätt har ett intresse för organisationer och dess förändring. Dessa områden är bl.a. 

ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Teorin är även relevant för 

kommunikationsvetenskap, men där har inte lika mycket forskning gjorts. Inom 

kommunikationsvetenskapen kan den nyinstitutionella teorin exempelvis hjälpa oss att få en 

djupare förståelse för varför organisationers kommunikation är så lik andra organisationers 

och varför kommunikationen förändras i samma riktning, samt vilka antaganden 

kommunikationsarbetet grundar sig på och hur detta är kopplat till organisationers anpassning 

till omgivningens krav och förväntningar (Fredriksson & Pallas 2011). 

Utvecklingen av den nyinstitutionella teorin har emellertid inte avstannat efter Meyer och 

Rowan och DiMaggio och Powells viktiga upptäckter. Många forskare har efter detta fortsatt 
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att utveckla teorin. Den skandinaviska nyinstitutionella teorin är ett exempel på en 

vidareutveckling och menar att både förändring och stabilitet är det som påverkar 

organisering inom företag och organisationer (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

Då vi kommer utgå från den nyinstitutionella teorin för att få en djupare förståelse för Volvos 

och BMWs utveckling och anpassning av kommunikation i reklamfilmer till omvärlden, 

nöjer vi oss emellertid med att endast nämna den skandinaviska nyinstitutionella teorin och 

inte gå in djupare än så. 

4.2 Tillämpning av det teoretiska ramverket 
I studien kommer en kartläggning av reklamfilmer från Volvo och BMW att göras. Då båda 

dessa företag verkar inom samma bransch, kan de även sägas vara aktiva inom samma 

organisationsfält. I kartläggningen kommer vi titta på vad som karaktäriserat reklamfilmerna 

från respektive bilföretag under respektive årtionde och om/hur den ökande oron för klimatet 

återspeglas. Därefter kan en jämförelse mellan reklamfilmerna, både inom ett och samma 

företag, samt mellan de båda företagen, göras. Vid jämförelsen tittar vi på vilka likheter och 

skillnader som finns i reklamfilmernas innehåll och utformning. De likheter och skillnader 

som identifieras kan därefter visa på hur företagens reklamfilmer utvecklats, t.ex. om 

utvecklingen gått åt samma eller åt olika håll. Beroende på vad resultatet visar kan begrepp 

som regler, normer, föreställningar och isomorfism användas för att förklara vilka villkor 

eller krafter som eventuellt kan ha gett upphov till denna utveckling. Vid analys med avstamp 

i den nyinstitutionella teorin kan följande frågor användas som hjälp.  

 

Regler:  

- I takt med att samhället har förändrats genom åren har även lagboken uppdaterats. 

Kan förändringen av kommunikationen i reklamfilmerna på något sätt förklaras och 

förstås med nya lagar och regler som kommit under de olika årtiondena och som 

påverkat hur företag får utforma reklam och kommunikation, t.ex. den nya 

marknadsföringslagen som kom 2008, eller EU Direktivet EC 1999/94? 

Normer och föreställningar:  

- Kan förändringen av kommunikationen i reklamfilmerna på något sätt förklaras och 

förstås genom olika normer och föreställningar som råder i samhället?  
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- Finns det exempelvis normer och föreställningar om hur företag ska arbeta mer 

hållbart?  

- Finns det normer och föreställningar i samhället om hur företag överlag bör arbeta 

med reklam och reklamfilmer?  

- Kan kommunikationen i reklamfilmerna på något sätt förklaras och förstås som ett 

önskvärt, trovärdig och moraliskt riktigt agerande?  

- Kan kommunikationen i reklamfilmerna på något sätt förklaras och förstås genom 

gemensamma föreställningar, logiker eller kulturella aspekter som tas för givet? 

Isomorfism:  

- Har kommunikationen i de båda företagens reklamfilmer utvecklats i samma riktning? 

 (Om ja, kan följande frågor ställas för att förstå eventuella drivkrafter till 

utvecklingen.) 

- Har det kommit nya lagar som organisationerna behövt rätta sig efter (tvingande 

krafter)? 

- Har det mindre framgångsrika företaget (förutsatt att ett av företagen kan ses som 

mindre framgångsrikt) härmat det mer framgångsrika företaget på något sätt för att 

reducera osäkerhet (imiterande krafter)?  

- Kan likheterna förklaras och förstås genom att de som är med och skapar 

reklamfilmerna ofta har samma utbildning (normativa krafter)? 
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5. Metod och material 
I följande kapitel presenteras och beskrivs våra valda metoder och deras relevans för studien. 

Vidare beskrivs materialet som analyserats och hur urvalet av detta gjorts. Därefter beskrivs 

genomförandet och analysmetoden och slutligen presenteras metodologiska reflektioner och 

etiska överväganden.    

5.1 Insamlingsmetod 
I vår studie har vi valt att använda oss av metoderna semiotisk analys och retorisk analys då 

de fokuserar på att undersöka den faktiska kommunikationen som reklamfilmerna tagit sig an 

under olika årtionden och inte hur den kommunikationen uppfattas av intressenter. Retorisk 

analys är väl lämpat för att analysera det som uttrycks språkligt i reklamfilmerna, medan 

semiotiken fungerar som ett komplement till att förklara varför en reklam ser ut som den gör 

och vilken betydelse semiotiken i den bidrar till (Ekström & Larsson 2010).  

5.1.1 Semiotisk analys 

Då semiotisk analys används för att studera tecken i bilder och filmer (Hansen & Machin 

2019) lämpar den sig bra för vår studie eftersom den ämnar att undersöka om 

kommunikationen i reklamfilmerna har förändrats och om den ökade oron för klimatet på 

något sätt återspeglas. Den semiotiska analysen grundar sig i teorier om semiotik, men i den 

här studien kommer semiotiken enbart användas som en metod för att studera tecken i 

reklamfilmerna och inte som en teori i sig. Tecken kan i princip vara vad som helst, t.ex. en 

symbol, en färg, en kameravinkel etc. Som metod hjälper den oss att ställa frågor till 

bilden/filmen (Hansen & Machin 2019). I vår studie har den semiotiska analysen använts för 

att undersöka tecken i Volvos och BMWs reklamfilmer för att sedan försöka förstå dess 

innebörd och budskap. Tecken kan i vårt fall ses som de beståndsdelar som bygger upp och 

utgör innehållet i reklamfilmerna. Alla tecken kommunicerar något till mottagaren och 

beroende på vilka tecken som visas och hur de står i relation till varandra, varierar 

reklamfilmernas kommunikation och utformning. En forskare som har haft stor betydelse för 

semiotiklärans utveckling är Roland Barthes. Barthes menar att analysen av tecken görs i en 

process av två steg. Den första nivån är denotativ, vilket innebär att tecknen i en bild eller 

film beskrivs för sig själva. På den beskrivande nivån kan t.ex. frågor som ”Vad/vem 

avbildas?” och ”Vad är det vi ser i bilden/filmen?” ställas till materialet. Den första nivån är 

viktig då den dels utgör grunden för analysen och dels tydliggör vad tolkningarna i andra 
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nivån grundar sig på. Den andra nivån är konnotativ och innebär att tecknen tolkas i relation 

till t.ex andra tecken för att förstå den konnotativa meningen. Den konnotativa meningen 

beskrivs även av Barthes som “myter” vilka kan liknas med accepterade modeller eller bilder 

av världen som är förgivettagna i samhället, men egentligen saknar grund. Av den 

anledningen behöver även bilden tolkas i relation till sin kontext och kulturella koder. På den 

tolkande nivån kan t.ex. frågor som ”Vilka idéer och värderingar kommuniceras genom 

bildens innehåll?” och  ”Vad är bildens budskap?” ställas till materialet. En svaghet med 

metoden är att den grundar sig på forskarens egna tolkningar och dessa tolkningar kan aldrig 

vara objektiva (Hansen & Machin 2019). I vår studie har vi utgått från Rolands Barthes 

analysprocess där tecken studeras på en denotativ och en konnotativ nivå. 

I vår första forskningsfråga vill vi ha svar på vad som kännetecknar/karaktäriserar de utvalda 

reklamfilmerna från respektive bilföretag under respektive årtionde. Genom att undersöka 

vilka tecken som visas i varje reklamfilm och vad förhållandet mellan dessa är har en bild av 

vad varje reklamfilm kännetecknas av framställts. Med det här tillvägagångssättet gavs också 

möjligheten att analysera om vissa tecken hade en anknytning till den ökande oron för 

klimatet, vilket vår tredje forskningsfråga handlar om. För att få svar på andra 

forskningsfrågan om och i så fall hur reklamfilmerna har förändrats, gjordes därefter en 

jämförelse av tecknen och tolkningarna av tecknen mellan de olika reklamfilmerna. 

Förekomsten av tecknen och tolkningen av dessa fungerade därmed som en slags indikator 

till förändringen. Om den intensifierade klimatdebatten och ökade oron för klimatet 

återspeglades i någon av filmerna gjordes även en jämförelse av detta mellan de olika 

årtiondena, samt mellan de olika företagen. 

5.1.2 Retorisk analys 

Den retoriska situationen beskrivs vara hur någon försöker övertyga någon om något på ett 

visst sätt vid en bestämd tid och på en bestämd plats. Oftast förknippas retorik med tryckta 

texter och tal, men det är även möjligt att applicera på moderna medietexter såsom rörliga 

reklamfilmer förutsatt att man modifierar och har kontexten i åtanke (Ekström & Larsson 

2010). Vad gäller essensen i retorik så är målet att övertyga någon, vilket man även i 

synnerhet kan skåda i reklam: att väcka förtroende men framförallt intresse för att sälja in ett 

visst budskap (Hedlund & Johanesson 1993). För att kunna övertyga någon brukar man prata 

om tre väsentliga begrepp: ethos, logos och pathos. Ekström och Larsson (2010) förklarar hur 

dessa begrepp är de tre grundläggande appellformerna inom retoriken som samtliga behövs 



26 
 

för att i slutändan kunna övertyga. De samverkar och är alltså beroende av varandra. Det 

innebär inte att det alltid måste vara en jämn balans i reklamen mellan dessa tre olika 

faktorer; viss reklam behöver mer utav ethos medan annan reklam kan behöva mer utav 

pathos osv. Det är alltså kontextberoende och bottnar i den retoriska situationen och 

reklamens syfte (Ekström & Larsson 2010). 

Ethos är talarens karaktär och personlighet. Här handlar det om hur talaren, den som försöker 

övertala, anknyter till ämnet och vilket förtroende denne inger. I reklamsammanhang talar 

man om avsändaren av reklamen. Ger avsändaren en trovärdig och kompetent bild av sig 

själv?  

Logos är förnuftet, argumenten och det logiska. Appell till läsarens rationella 

ställningstagande. Vilka logiska argument finns i reklamen? 

Pathos handlar om känslorna som väcks hos den som lyssnar. Värdeladdat och iögonfallande. 

Pathos är passionen, förmågan att beröra, väcka och styra känslor hos lyssnarna. Vilka 

känslor väcker reklamen?  

(Ekström & Larsson 2010). 

Retorisk analys har valts därför att reklamfilmerna från Volvo och BMW, genom dessa 

begrepp, kan analyseras på ett lämpligt sätt i förhållande till studiens syfte för att se vad som 

kännetecknar deras reklamfilmer genom de olika årtiondena och vad de konkret signalerar i 

sitt uttryck. Att titta på ethos, logos och pathos ger oss indikationer på vad i de olika 

reklamfilmerna och årtiondena som det har varit mest eller minst fokus på; att inge legitimitet 

(ethos), att framföra logiska motiv (logos), eller att väcka känslor (pathos). I samband med 

frågeställningen kring klimatdebattens inverkan på bilbranschens reklamfilmer, fyller den 

retoriska analysen även där ett syfte genom att åskådliggöra om det förekommer sekvenser 

med direkt koppling till klimatet. 

5.2 Material och urval 
I följande avsnitt beskrivs materialet som analyserats i studien och vilka aspekter vi utgått 

från vid urvalet av materialet. 
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5.2.1 Material 
Eftersom studien avsåg att jämföra olika årtionden (1990-, 2000-, och 2010-talet) ansåg vi det 

vara mest korrekt att använda en och samma plattform varifrån vi inhämtade studiens 

material. Idag är sociala medier vanligt förekommande, men det fanns inte på 1990-talet och 

det kan därför bli inkonsekvent att byta medieplattform för att analysera de olika årtiondenas 

reklamer. TV-reklam har funnits under samtliga årtionden samtidigt som det på senare tid 

även kompletterats av fler plattformar för att distribuera rörligt media material på, som t.ex. 

YouTube. Studien är alltså inte begränsad till att enbart inkludera reklamfilmer som sänts på 

svensk TV, utan det kan också innebära reklamfilmer som exempelvis publicerats på 

bilföretagens respektive svenska hemsidor eller svenska YouTube-kanaler.   

Vi avsåg att göra tre nedslag i varje decennium vid analys av reklamfilmerna för att få 

tillräckligt med material för att kunna sammanställa en sammanfattning av vad som 

karaktäriserat varje enskilt årtionde. Det innebar att vår vision var att ha tillgång till tre 

reklamfilmer från BMW och tre reklamfilmer från Volvo från varje årtionde, alltså totalt 18 

reklamfilmer. I efterhand kan det konstateras att tillgången till reklamfilmer från 1990-, och 

2000-talet var mer problematisk än vad som först förutsågs, framförallt när det gällde BMW. 

Istället resulterade materialet i totalt 15 reklamfilmer, varav tre från varje årtionde från Volvo 

och en från 1990-talet, två från 2000-talet och tre från 2010-talet från BMW.  

5.2.2 Urval 
Vid urvalet av reklamfilmer utgick vi från två väsentliga kriterier för att få en så adekvat 

analys som möjligt. Det första kriteriet var att reklamfilmerna skulle vara någorlunda lika 

långa för att det skulle finnas lika mycket utrymme för analys i reklamfilmerna hos båda 

bilföretagen. Det andra kriteriet var att reklamfilmerna skulle ha varit riktade till en svensk 

publik. Detta garanterades genom att reklamfilmerna: 

1) Var publicerade på BMW Sveriges YouTube-kanal eller på BMWs svenska hemsida 

2) Var publicerade på Volvo Sveriges YouTube-kanal 

3) Hade ingått i ett reklamblock från TV4 som publicerats på Youtube 

4) Innehöll svensk text eller tal 

Som tillägg vill vi påpeka att urvalet inte nödvändigtvis fyller funktionen som representativt, 

eftersom ett betydligt större urval av reklamfilmer i så fall hade behövt analyseras. Studien 
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bidrar å andra sidan fortfarande med en första insyn kring vad som karaktäriserat 

reklamfilmernas innehåll och utformning under respektive årtionde. 

I följande tabell, Tabell 1, har en sammanställning av de analyserade reklamfilmerna gjorts. 

Direkta länkar till reklamfilmerna på YouTube är även inkluderade i denna tabell.  

Tabell 1. Sammanställning av analyserade reklamfilmer 

 VOLVO 1990-talet BMW 1990-talet 

1994 Reklamfilm 1 
0:35 – 1:15   

1995 Reklamfilm 2 
2:11 – 2:55 

Reklamfilm 1 
3:20 – 3:40 

1998 
 

Reklamfilm 3 
 

 

 VOLVO 2000-talet BMW 2000-talet 

2000 
 

Reklamfilm 4 
 

 

2002  
Reklamfilm 2 
1:35 – 2:05 

2003 
 

Reklamfilm 5 
 

 

2007 Reklamfilm 6 
Reklamfilm 3 
1:51 – 2:18 

 VOLVO 2010-talet BMW 2010-talet 

2014  
 

Reklamfilm 4 
 

2016 Reklamfilm 7 
 

Reklamfilm 5 
 

2017 
 

Reklamfilm 8 
 

 

2018  
 

Reklamfilm 6 
 

 
2019 

 

 
Reklamfilm 9 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEu191E-okE
https://www.youtube.com/watch?v=JJNB4qul_Ok
https://www.youtube.com/watch?v=3CGLx5bh48w
https://www.youtube.com/watch?v=a_1SvEdOhKk&list=PLdaG-87bhcaNhySdyAaXC72B-GPO7dung&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=gLcHnaoBgxU
https://www.youtube.com/watch?v=8HyssL67l8M
https://www.youtube.com/watch?v=wrB8jjI8vUo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ufJA2zuBHaw
https://www.youtube.com/watch?v=aIoDuDfuKPU
https://www.youtube.com/watch?v=froPuZT8l4g
https://www.youtube.com/watch?v=D9BfzFZl4_E
https://www.youtube.com/watch?v=AfmMAVWK4Sw
https://www.youtube.com/watch?v=W2eyMk5DiWo
https://www.youtube.com/watch?v=H0hT5pqQFeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pIGi7pfKQrQ
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5.3 Genomförande 
Reklamfilmerna analyserades en i taget och med en metod i taget. Först genomfördes en 

semiotisk analys och därefter genomfördes en retorisk analys för att få information om vad 

som karaktäriserade respektive bilföretags reklamfilmer under respektive årtionde. 

Reklamfilmerna delades in olika grupper beroende på vilket årtionde de var producerade och 

beroende på vilket bilföretag som stod bakom varje reklamfilm. Detta för att systematiskt 

kunna analysera en grupp i taget. Genom att materialet strukturerades i olika grupper 

underlättade det även jämförelseprocessen som var nästa steg i genomförandet. 

Efter genomförandet av den semiotiska och retoriska analysen, gjordes en jämförelse av 

reklamfilmernas innehåll och utformning. Denna jämförelse gjordes först mellan de olika 

årtiondena inom respektive bilföretag och därefter mellan de båda bilföretagen. På så sätt 

kunde vi få en antydan om reklamfilmerna hade förändrats genom åren och om denna 

eventuella förändring hade gått åt samma eller åt olika håll. Vid jämförelsen beaktades 

således kommunikativa likheter och skillnader som kom fram vid den semiotiska och 

retoriska analysen. Dessa likheter och skillnader jämfördes parallellt, inom respektive 

undersökningsmetod, alltså semiotiken i en reklamfilm jämfördes med semiotiken i en annan 

reklamfilm och retoriken i en reklamfilm jämfördes med retoriken i en annan reklamfilm.  

5.4 Analysmetod 
I följande avsnitt konkretiseras de tillvägagångssätt som vi har förhållit oss till vid analys av 

det utvalda materialet.  

5.4.1 Semiotisk analys steg 1: Beskrivning av tecken 
Vid analysen av reklamfilmerna från Volvo och BMW gjordes först en noggrann beskrivning 

av det vi såg och hörde i varje film. Som tidigare nämnt kan en noggrann analys och 

beskrivning av de tecken som visas i varje reklamfilm och vad förhållandet mellan dessa är 

ge en bild av vad varje reklamfilm kännetecknas av. Beskrivningen utgick från följande 

aspekter, vilka även föreslås som relevanta av Roland Barthes i Hansen och Machins bok om 

Media and Communication Research Methods (2019).  

- Kroppar, utseende (Vilka är med i reklamfilmen och hur ser de ut?) 

- Blick, kroppsspråk, gester (Vad för blick inger den/de som är med i reklamfilmen och 

hur är kroppsspråket?) 
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- Aktivitet, interaktion och rörelse (Vad händer i reklamfilmen?) 

- Föremål och miljö (Vilken miljö visas i reklamfilmen och vilka föremål kan vi se? 

Förekommer några kulturella symboler?) 

- Ljud (Vad sägs i reklamfilmen och hur sägs det? Spelas det någon musik?) 

- Kameravinkel, klippning, ljus, färg 

Dessa aspekter fungerade som ett stöd vid beskrivningen av reklamfilmerna, så beskrivningen 

blev så täckande som möjligt. I det här steget gavs även möjlighet att identifiera tecken som 

kunde relateras till den intensifierade klimatdebatten och ökade oron för klimatet. Detta 

kunde exempelvis vara närvaron av tecken i form av föremål som klimat- och miljövänliga 

bilar, eller ljud där ord som “elbil” eller “klimat” nämndes. 

5.4.2 Semiotisk analys steg 2: Tolkning av tecken 
I andra steget av den semiotiska analysen satte vi tecknen i relation till varandra och försökte 

förstå deras konnotativa innebörd. Exempelvis analyserade vi om en viss miljö tillsammans 

med en viss aktivitet hade en viss konnotativ mening, som bara kunde förstås om de tecknen 

sattes i relation till varandra eller om de sattes i relation till kontexten eller de kulturella koder 

som finns i samhället. I det här steget kunde även konnotativa meningar som är kopplade till 

den ökande klimatdebatten och oron för klimatet utläsas. 

5.4.3 Utförande av den retoriska analysen 
Eftersom en reklamfilm är mer komplex än en text eller bara en bild, segmenterades 

reklamfilmerna in i olika scener för att lättare kunna analysera en sekvens i taget. Varje 

sekvens beskrevs sedan kort i förhållande till vad som uttrycktes med anknytning till de tre 

olika appellformerna (Ekström & Larsson 2010):   

1. Logos - Hur används sakliga och rationella argument för att övertyga? 

Siffror, statistik, forskning, nyttoargument 

2. Ethos -  Hur skapas förtroende för avsändaren? 

Kompetens, utbildning, auktoritära personer, kändisar, logotyp, “vi-känsla” 

3. Pathos - Vilka känslor vill reklamen väcka? 

Hopp, förtvivlan, vrede, humor, möjligheter, ansvar, gemenskap, framgång 

Avslutningsvis var målet i den retoriska analysen att för varje reklamfilm kunna konstatera 

hur de tre olika apellformerna har tagits i uttryck genom de olika årtiondena och se om det 
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skett någon förändring i reklamfilmerna under de olika årtiondena, samt om denna eventuella 

förändring varit gemensam mellan de båda företagen. 

5.5 Metodologiska reflektioner 
I kvalitativa studier används sällan begreppet reliabilitet då det har sitt ursprung i den 

kvantitativa forskningstraditionen. Istället använde vi oss av begreppet tillförlitlighet och hur 

vi säkerställer den (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Vår studie avsåg att ha ett systematiskt 

och konsekvent upplägg för att säkerställa tillförlitligheten, exempelvis genom att följa den 

forskningsdesign som angivits och genom tydliga källhänvisningar. Vidare var vi även 

transparenta vid beskrivningen av alla delmoment i studien. Dessa delmoment inkluderade 

exempelvis urval, metod, analys och tolkning.  

Våra valda metoder semiotisk analys och retorisk analys utgår från att forskaren gör 

tolkningar av materialet. Det innebar att en reflexiv medvetenhet var avgörande för att förstå 

hur vår roll som forskare påverkade studiens arbete, genom exempelvis vår förförståelse 

(Ekström & Larsson 2010).     

I vår studie förekommer många källor av tidigare forskning och kurslitteratur, vilket innebär 

en betydande relevans för källkritiska kriterier vid urval av dessa (Esaiasson m.fl., 2017). 

Bl.a. har vi utgått från kurslitteratur rekommenderad av våra handledare och övriga litterära 

källor som haft anknytning till tidigare forskning inom ämnet.        

5.6 Etiska överväganden 
Våra valda metoder, semiotisk- och retorisk analys, är väldigt subjektivistiska. Det innebar att 

vår studie, med resultat baserade utifrån våra kvalitativa metoder, inte hade möjlighet att vara 

helt objektiv då vara personliga tolkningar låg till grund för resultatet. Det innebar samtidigt 

en problematik med att kunna garantera att den tolkning vi åstadkom, skulle bli densamma av 

två andra oberoende forskare. Samtidigt är detta de premisser som föreligger vid kvalitativa 

metoder i allmänhet (Ekström & Larsson 2010). Forskarens personliga tolkning kommer 

således oavsett influera resultatet och vi valde därför att förhålla oss till den vetskapen istället 

för att förbise det. Med denna medvetenhet har resultatet diskuterats med ett transparent och 

klart synsätt och förutom att diskutera dilemmat med subjektivitet har vi även tydligt 

redovisat och motiverat alla val som gjorts genom hela forskningsprocessen (Sohlberg & 

Sohlberg 2019). 
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från den semiotiska och retoriska analysen som finns att 

tillgå i sin helhet i Bilaga 1. Det som valts att presenteras är det som vi anser vara relevant för 

att besvara frågeställningarna:  

 

- Vad karaktäriserar Volvos och BMWs reklamfilmer på 1990-, 2000-, respektive 

2010- talet? 

- Har reklamfilmerna förändrats? Om ja, på vilket sätt? 

- Återspeglas den intensifierade klimatdebatten och oron för klimatet i reklamfilmerna? 

Om ja, på vilket sätt?  

6.1 Volvo 
Nedan presenteras de karaktäristiska dragen som framkommit vid analyserna av samtliga 

reklamfilmer från Volvo under 1990-talet, 2000-talet och 2010-talet. Totalt har nio 

reklamfilmer analyserats. 

6.1.1 Volvo 1990-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sidor: Volvo 1994 (Bilaga 1 s. 57), Volvo 1995 (Bilaga 1 s. 57) 

och Volvo 1998 (Bilaga 1 s. 58). 

 

Reklamfilmerna från 1990-talet hade tre väldigt olika typer av innehåll. Den första från 1994 

utspelade sig i en studio med en man i kostym som på ett närmast vetenskapligt och 

genomtänkt vis presenterade deras nya säkerhetssystem. Ingen bil syntes till alls, utan 

tyngdpunkten i handlingen låg i innebörden av vad mannen uttryckte:  

 
”Vi på Volvo är inte först med att använda sprängämnen i stolen för att rädda förare och passagerare. 

Men, vi är först med att bygga in ett så avancerat säkerhetssystem i sätet på en vanlig personbil. Låt 

mig visa hur det fungerar - här i båda framsätena på nya Volvo 850 finns en airbag som löser ut på en 

hundradels sekund. Tillsammans med vårt sidosystem ökar chanserna dramatiskt att överleva en 

sidokrock.” 
 

Även den andra reklamfilmen, från 1995, anspelade på att belysa betydelsen av säkerhet 

genom en metaforisk handling där de talade om hur viktigt det är att kunna känna trygghet, 
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något som Volvo framställs att kunna erbjuda. Det fanns också en liten antydan till att vilja 

skryta och framhäva sig själva som framstående genom de explicita uttryck som t.ex. i 

meningen “...vi är först med att bygga in ett så avancerat säkerhetssystem i sätet på en vanlig 

personbil…” och i meningen “0-100 på 7,3 sek”. Man valde att trycka på bilens funktioner 

som potentiella attraherande argument för publiken. Gemensamt för samtliga tre 

reklamfilmer från 1990-talet var också avsaknaden av naturrika scener. Faktum är att i två av 

reklamfilmerna fanns inga utomhusscener med alls och den tredje utspelades i ett klassrum 

med undantag av slutscen som skymtar en Volvo på en skolgård.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att utifrån vårt urval av reklamfilmer så 

karaktäriseras Volvos reklamfilmer från 1990-talet utav betoningen på säkerhet, 

framställningen av Volvo som utmärkande samt en avsaknad av utomhusscener.  

6.1.2 Volvo 2000-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sidor: Volvo 2000 (Bilaga 1 s. 59), Volvo 2003 (Bilaga 1 s. 59) 

och Volvo 2007 (Bilaga 1 s. 60). 

 

Gemensamt för samtliga reklamfilmer från 2000-talet var att de alla ackompanjerades av 

bakgrundsmusik, det förekom inga muntliga uttalanden eller konversationer i någon utav 

dem. Däremot kunde man se att valet av bakgrundsmusiken till varje reklamfilm hade en 

koppling till det innehåll som reklamen illustrerade. I reklamfilmen från 2003 som var filmad 

helt i svartvitt spelades en klassisk jazz-liknande låt i bakgrunden, vilket fördjupade känslan 

av att reklamen kändes lite gammeldags. Handlingen i reklamen från 2003 bestod av att man 

fick följa människor som bar på stora mängder sportutrustning men som uppenbart hade det 

besvärligt och kämpade hårt för att klara av det. Upplösningen på reklamen var att deras nya 

Volvo V70 framstod som den perfekta lösningen för dessa människor, eftersom man 

profilerade bilen som “VOLVO V70. SPORTBILEN”. Även i reklamfilmen från 2000 

tryckte reklamen på vad bilen hade att erbjuda, vilket i den reklamen framställs vara deras 

nya högtalarsystemet som gjorde bilmodellen unik. Det framgick inte bara genom den 

lekfulla handlingen där musikens volym ökades varje gång någon öppnade en bildörr samt 

sänktes när den stängdes, utan förstärktes ytterligare med en kompletterande text som löd “10 

högtalare. 375 watt”. Vad gäller vilken typ av miljö som reklamerna utspelar sig i så ser man 

en tendens på 2000-talet att de kännetecknas av utomhusscener. Bilderna nedan är tagna från 

två olika reklamer (2000 och 2003), där tydliga visuella likheter finns. Bilarna, som i båda 
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reklamerna var av modellen V70, står uppställda på liknande vis, med två kort meningar 

undertill som säger något om vad bilen rent funktionellt har att erbjuda köparen. I båda 

reklamerna förekommer dessa scener framåt slutet, som en avslutning på reklamen.  

 

 
Bild 1. Volvo reklamfilm 2003, videostillbild.         Bild 2. Volvo reklamfilm 2000, videostillbild.  

 

En annan synvinkel som också väger tungt i två utav reklamfilmerna från detta decennium är 

hur man betonar bilen som en familjebil. I reklamen från 2000 görs det kortfattat men explicit 

genom texten “En annan sorts familjebil” skrivet i versaler. Däremot präglas hela handlingen 

i reklamfilmen från 2007 med att gestalta gemenskaper och relationer, där även barn 

förekommer i flertalet av scenerna. Reklamen väcker känslor som glädje och gemenskap och 

bilen porträtteras vara en familjebil som är hela familjens bil och inte bara förarens bil. Även 

i slutet på reklamen från 2007 finner man en scen mot slutet som påminner avsevärt om de 

två tidigare exempelbilderna från 2000 och 2003. En bild där bilen är i fokus med en text 

undertill som nämner något om vad som karaktäriserar bilen. Här har man däremot bytt ut 

typsnittet och frångått att hela texten är skriven i versaler.  

 

 
Bild 3. Volvo reklamfilm 2007, videostillbild. 
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Sammanfattningsvis så var typiska drag i Volvos reklamfilmer från 2000-talet att ha 

bakgrundsmusik istället för någon som talade, att ha en avslutande scen med fullt fokus på 

bilen med en tillhörande text under som beskrev bilen och/eller dess funktioner, att scenerna 

utspelade sig utomhus samt tendensen att framhäva Volvo som en familjebil.    

6.1.3 Volvo 2010-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sidor: Volvo 2016 (Bilaga 1 s. 62), Volvo 2017 (Bilaga 1 s. 63) 

och Volvo 2019 (Bilaga 1 s. 64). 

 

Till skillnad från reklamfilmerna från 2000-talet så innehöll samtliga reklamfilmer från 2010-

talet någon som muntligt talar i bakgrunden genom hela reklamen. I reklamfilmen från 2016 

får vi höra Zlatan som säger:  

 
”I come from a different place. My mother is from Croatia and my father comes from Bosnia. And I 

grew up in this tiny suburb in Sweden. I didn’t have much, just my restless mind and big dreams. /../ If 

there is anything I learned, its that you don’t get chances. You take them. You go your own way. But 

you never forget where you come from.” 

 

Reklamfilmen utspelar sig först på ett hotellrum, där han i en av scenerna ihärdigt boxas mot 

en boxningssäck. I en kommande scen däremot ser man hur han kör en Volvo genom Paris 

gator och hur han blir hyllad av supportrar med blågula flaggor. Det finns en symbolik mellan 

det som Zlatan uttrycker i filmen parallellt med handlingen. Det muntliga fungerar som en 

förstärkning till det visuella. Att han växte upp i en liten förort utan mycket annat än sina 

drömmar, kan återspeglas i scenerna från hotellrummet där han är ensam och kämpar, medan 

han senare i reklamfilmen blir hyllad - körandes i en Volvobil. Den allra sista meningen, som 

manifesterar att man aldrig glömmer var man kommer ifrån, känns som ett medvetet val att 

anspela på Volvos rötter och härkomst i Sverige. I en scen ser man också hur Zlatan viker 

ihop en Sverige fotbollströja med nummer 10 på. Det kan uppfattas som ett försök att vinna 

förtroende genom att anspela på kulturell samhörighet med den svenska publiken. Detsamma 

gäller det faktum att man använder sig av en kändis i reklamen. Att använda sig av Zlatan gör 

reklamen betydligt mer intressant än om en vanlig människa hade utfört hans roll. Det ger 

legitimitet åt företaget att en redan känd och framgångsrik människa väljer att med sitt 

varumärke representera ett annat, samtidigt som det kan locka fler kunder. 
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Bild 4. Volvo reklamfilm 2016, videostillbild.   Bild 5. Volvo reklamfilm 2016, videostillbild. 

 

Reklamfilmen från 2017 försöker också vinna förtroende hos publiken genom att låta deras 

kärnvärde säkerhet få vara utgångspunkten i det tal som uttrycks i bakgrunden genom hela 

reklamfilmen: “Allt vi gör utgår från människor. Därför tänker vi inte bara på hästkrafter och 

prestanda. Så när vi bygger våra bilar. Gör vi det för människor. Som bryr sig om andra 

människor.”. Även här finns en tydlig koppling till den visuella handlingen utifrån talet, 

nämligen att en flicka som korsar vägen håller på att bli påkörd eftersom kvinnan i bilen är 

ofokuserad och sträcker sig efter sin kaffemugg. Olyckan hindras dock eftersom Volvobilen 

automatiskt bromsar in. Det framkommer att Volvon är utrustad med den automatiska 

bromsfunktionen CitySafety, vilket i sin tur kan tolkas som ett logiskt argument för att 

attrahera köpare, för vem vill inte ha en säker bil? Detta uttrycks även explicit i text “NYA 

VOLVO XC60. THE FUTURE OF SAFETY”. Eftersom Volvo själva trycker på att allt de 

gör utgår från människor, så mynnar en känsla av omtanke för sin omgivning fram och Volvo 

framstås vara ansvarsfulla och kompetenta. Volvon som nyss undveks från att köra över en 

flicka blir ett praktfullt exempel som dessutom blir en gripande skildring som väcker känslor.  

 

 
Bild 6. Volvo reklamfilm 2017, videostillbild.       Bild 7. Volvo reklamfilm 2017, videostillbild. 

 

I de två tidigare reklamfilmerna från 2016 och 2017 förekommer ett flertal naturrika scener, 

men i reklamfilmen från 2019 kulminerar det genom att enbart bestå av scener som skildrar 

olika typer av miljöer och landskap. Inte en enda scen sker inomhus, vilket det inte heller 
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fanns i reklamfilmen från 2016. Det är en förändring jämfört med 1990-talet där det istället 

var tvärtom - reklamfilmerna utspelade sig till en majoritet inomhus. Reklamfilmen från 2019 

har även den en berättare i bakgrunden som talar om vad det egentligen är som gör ett 

äventyr till ett äventyr. Under tiden får man följa en Volvo som kör i olika typer av miljöer, 

landskap och väder. Bilen framstår som den trygga punkten genom samtliga scener och man 

bjuds in till visionen om att bilen är stabil och pålitlig. Det kan tolkas som ett sätt att försöka 

bygga förtroende för en tålig bil. Sista meningen lyder ”…kanske finns det [äventyr] bara 

runt hörnet.” som syftar till att med denna bil har man inte långt ifrån äventyr, vilket också 

bygger på känslor av spänning och möjligheter.  

 

Sammanfattningsvis så karaktäriseras reklamfilmerna på 2010-talet, utifrån våra analyser, av 

en handling med en djupare innebörd än att bara promota själva bilen eller varumärket genom 

att t.ex. i de här tre reklamfilmerna visa på betydelsen av att kämpa för att nå sina drömmar, 

lyfta betydelsen av att rädda liv och peka på att äventyr kan finnas närmare än man tror i 

livet. Samtliga utspelade sig antingen helt eller till en majoritet utomhus och alla 

reklamfilmer innehöll en talare i bakgrunden vars budskap förstärkte den visuella handlingen.   

6.2 BMW 
Nedan presenteras de karaktäristiska dragen som framkommit vid analyserna av samtliga 

reklamfilmer från BMW under 1990-talet, 2000-talet och 2010-talet. Totalt har sex 

reklamfilmer analyserats. 

6.2.1 BMW 1990-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sida: BMW 1995 (Bilaga 1 s. 65). 

 

Som tidigare nämnt har endast en reklamfilm från BMW på 1990-talet kunnat analyseras 

eftersom det varit väldigt svårt att hitta reklamfilmer från bilföretaget som vi med säkerhet 

vet har visats för en svensk publik. Av denna anledning går det inte heller att redogöra för om 

det funnits några gemensamma drag mellan reklamfilmerna hos BMW på 1990-talet, men då 

även en jämförelse mellan BMW och Volvo har gjorts är det fortfarande relevant att 

presentera vad som karaktäriserat den enda reklamfilm som analyserats.  
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Reklamfilmen var från 1995 och var ganska enkel med endast två sekvenser där den första 

bestod av en svart bakgrund och en vit text som visades samtidigt som ljudet av hjärtslag 

hördes. Texten sa följande: 

 
”Vi borde inte visa bilen förrän imorgon. 

Men, okey då… 

… Fast bara lite. 

” Beredd? ”  

 

I andra sekvensen lystes bilen upp av en strålkastare från olika vinklar i takt med hjärtljuden. 

Kombinationen av den inledande texten tillsammans med ljuden från hjärtslagen och 

strålkastaren som lyste upp bilen, gav en känsla av spänning och förväntan. Fokus låg på att 

förmedla informationen om att det var världspremiär för den nya BMW bilen dagen efter och 

att detta var något sensationellt. Något som var speciellt med reklamfilmen var att den var 

utformad på ett sådant sätt som om en direkt dialog hölls med mottagaren och att mottagaren 

var ensam om att få reda på det som skulle sägas.  

 

 
Bild 8. BMW reklamfilm 1995, videostillbild.   Bild 9. BMW reklamfilm 1995, videostillbild. 

6.2.2 BMW 2000-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sidor: BMW 2002 (Bilaga 1 s. 65) och BMW 2007  

(Bilaga 1 s. 66). 

 

Reklamfilmerna som analyserades under 2000-talet var från 2002 och 2007 och hade många 

gemensamma drag. I båda reklamfilmerna visades exempelvis en ensam bil som körde i hög 

hastighet på en väg. Båda filmerna visade dessutom snabba alternerande klipp där närbilder 
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från olika vinklar av bilen varierades med bilder inifrån bilen (perspektiv från förarsätet) eller 

med bilder utifrån bilen (perspektiv från drönare).    

 

 
Bild 10. BMW reklamfilm 2002, videostillbild.    Bild 11. BMW reklamfilm 2007, videostillbild. 
 

Båda reklamfilmerna framhävde egenskaper hos bilen som kraftfullhet, explosivitet och 

snabbhet. Detta visades främst genom bilens höga hastighet och snabba acceleration och 

genom att höga motorljud och sladdande bildäck hördes, samt genom att explosiv musik 

spelades. Dessa egenskaper framhävdes även genom att berättarrösten sa att bilen var 

kraftfull eller genom att bilens hästkrafter presenterades i texten. Gemensamma känslor som 

utstrålades var spänning och frihet vilket kom av bilens höga hastighet och att den var ensam 

på platsen där den körde. Dessa känslor kan relateras till BMWs kärnvärde körglädje och 

detta kärnvärde betonades även genom att BMWs logga tillsammans med texten ”När du 

älskar att köra” visades i slutet av båda reklamfilmerna.  

 

Reklamfilmerna var överlag ganska informationsrika då mycket text visades och då 

berättarrösten berättade mycket om bilen. Att filmerna var informationsrika kunde ge en 

känsla av seriositet. I informationen som presenterades kunde dessutom en ton av kaxighet 

eller självsäkerhet anas. Kaxigheten framhävdes exempelvis genom att texterna ”96% tycker 

att du ska ha den.” och ”BMW 5-serien har Sveriges mest nöjda ägare. Enligt Motormännens 

Nybilsundersökning.” visades i reklamfilmen från 2002, och genom att berättarrösten i 

reklamfilmen från 2007 sa ”Nya BMW X5 sätter en ny standard i en klass den själv har 

skapat.”. 
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Sammanfattningsvis kan de analyserade reklamfilmerna från BMW på 2000-talet ge en 

antydan om att fokus låg på att framhäva bilen och dess egenskaper såsom kraftfullhet och 

snabbhet, och att känslor som spänning, frihet och seriositet förmedlades. 

6.2.3 BMW 2010-talet 
Fullständiga analyser som resultatet grundar sig på i följande avsnitt finns att tillgå i sin 

helhet i Bilaga 1 på följande sidor: BMW 2014 (Bilaga 1 s. 67), BMW 2016 (Bilaga 1 s. 68) 

och BMW 2018 (Bilaga 1 s. 69). 

 

Reklamfilmerna som analyserades på 2010-talet var från 2014, 2016 och 2018 och skiljde sig 

en del till innehåll och utformning från reklamfilmerna på 2000-talet. Reklamfilmerna på 

2010-talet var överlag mer händelserika då flera olika miljöer visades, människor 

medverkade, samtidigt som fler känslor förmedlades. På 2010-talet var det inte samma fokus 

på att framhäva bilen med dess egenskaper som tidigare gjorts, utan på 2010-talet verkade 

tyngden snarare ligga i att förmedla positiva känslor om varumärket som helhet till 

mottagaren och inte att endast visa och berätta hur bra, snabb och kraftfull bilen var. Dessa 

egenskaper, likt känslorna av spänning och frihet som kan relateras till BMWs kärnvärde 

körglädje var fortfarande något som förmedlades i 2/3 reklamfilmer, men de uttrycktes till 

viss del på ett annat sätt, samtidigt som även andra känslor förmedlades till mottagaren.  

 

Ett exempel på detta är reklamfilmen från 2018. Denna reklamfilm var annorlunda på det 

sättet att en riktig BMW bil inte visades en enda gång, utan istället användes en leksaksbil 

som en metafor för den riktiga bilen. I reklamfilmerna från 2000-talet visades kraftfullhet 

genom snabba accelerationer eller genom att berätta det i textform, men i denna reklamfilm 

visades kraftfullhet istället genom att texten ”Power” fanns på leksaksbilen. Körglädje, som i 

tidigare reklamfilmer visades genom att bilarna körde ensamma på en väg i hög hastighet, 

utstrålades istället genom att visa hur omtyckt leksaksbilen var av både pappan och sonen i 

reklamfilmen och genom att visa texten ”Ge något du älskar till någon du älskar”.  

 
Bild 12. BMW reklamfilm 2018, videostillbild.      Bild 13. BMW reklamfilm 2018, videostillbild. 
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Andra känslor som förmedlades i reklamfilmerna på 2010-talet var humor, igenkänning, 

gemenskap, kärlek och engagemang. Dessa känslor förmedlades inte i de analyserade 

reklamfilmerna på 1990- och 2000-talet. Igenkänning utstrålades exempelvis i reklamfilmen 

från 2014 genom att visa svenska landskap och svenska årstider och i reklamfilmen från 2016 

genom att en känd person medverkade. I reklamfilmen från 2018 utstrålades igenkänning 

genom att en välkänd högtid och att relationen mellan förälder och barn visades.  

 

 
Bild 14. BMW reklamfilm 2014, videostillbild.   Bild 15. BMW reklamfilm 2016, videostillbild. 

 

Även humor återfanns i alla reklamfilmerna på 2010-talet. I första reklamfilmen visades det 

genom att spela kortet om att Sveriges väder är oberäkneligt genom att säga att Sverige har 

365 årstider istället för fyra. I andra filmen visades humor genom att berättarrösten gav 

tittaren utmaningen att hålla koll på Gigi Hadid, samtidigt som det fanns en gnutta ironi att 

detta var en omöjlig utmaning. I tredje reklamfilmen utstrålades humor genom att visa att 

pappan var avundsjuk på sonens julklapp (BMW leksaksbilen) och att han tog tillfället i akt 

att själv leka med bilen så fort sonen hade gått och lagt sig.  

 

Något annat som de analyserade reklamfilmerna på 2010-talet hade gemensamt, var att de 

inte innehöll lika mycket text med information som reklamfilmerna de tidigare två 

årtiondena. Texten som visades utstrålade dock samma självsäkerhet som tidigare. I 

reklamfilmen från 2014 visades exempelvis texten ”Intelligent fyrhjulsdrift”, i reklamfilmen 

från 2016 visades texten ”Den ultimata körmaskinen” och i reklamfilmen från 2018 visades 

texten ”Ge något du älskar till någon du älskar”. Att det var mindre text med information om 

bilen, i kombination med att fler humoristiska inslag återfanns, gjorde att reklamfilmerna inte 

förmedlade seriositet i samma utsträckning som på 2000-talet.  
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Sammanfattningsvis kan de analyserade reklamfilmerna på 2010-talet ge en antydan om att 

de var mer händelserika och varierande till innehåll och utformning jämfört med 

reklamfilmerna de tidigare två årtiondena. Vidare gav de indikationer på att fokus låg på att 

förmedla flera olika positiva känslor om företaget, snarare än att endast framhäva känslor 

som gick att relatera till BMWs kärnvärde, eller att presentera bilens tekniska egenskaper.  

6.3 Förändring 
Vid en jämförelse av vad som karaktäriserat Volvos och BMWs reklamfilmer de olika 

årtiondena har vi kunnat se en indikation på att reklamfilmerna tycks ha förändrats till 

innehåll och utformning de senaste årtiondena. Vi har även kunnat se vissa gemensamma 

likheter mellan de båda företagen gällande denna förändring. Båda företagens reklamfilmer 

ger exempelvis en antydan om att fokus de första två årtiondena låg på att framhäva bilen 

med dess egenskaper. Vidare tycks både Volvo och BMWs reklamfilmer, på 2010-talet, vara 

betydligt mer händelserika och varierande till innehåll och utformning, samtidigt som fler 

känslor förmedlats, jämfört med tidigare årtionden. Gemensamt för båda företagen under alla 

årtionden är att de alltid framhävt sina respektive kärnvärden, men att förmedlingen av dessa 

skett på olika sätt under de olika årtiondena. 

6.4 Klimatrelaterade aspekter i reklamfilmerna  
Efter de analyser som gjorts på vårt utvalda material, återfinns inga tydliga kopplingar till 

klimatrelaterade aspekter varken i den semiotiska eller retoriska analysen. Eftersom urvalet 

enbart består av 15 reklamfilmer totalt, kan vi inte förutsätta att så gäller för samtliga 

reklamfilmer. Det finns säkerligen reklamfilmer som anspelar mer på klimatet än vad som 

görs i just vårt urval, men det kan vi således inte uttala oss om. Sammantaget, utifrån våra 

analyser, ser vi alltså inte att den intensifierade oron för klimatet återspeglas i 

reklamfilmerna.    
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7. Analys 
Som tidigare nämnts handlar den nyinstitutionella teorin om att organisationer medvetet eller 

omedvetet tar hänsyn till förväntningar och krav som omgivningen har och hur organisationer 

vidare är uppbyggda och organiserade, kan ses som ett sätt att möta eller anpassa sig till dessa 

förväntningar. Målet med anpassningen är att accepteras av intressenter, exempelvis kunder, 

investerare, ägare, anställda och myndigheter. Genom acceptans från dessa ökar 

organisationens legitimitet, anseende och trovärdighet, vilket är kvaliteter som är nödvändiga 

för organisationens överlevnad (Fredriksson & Pallas 2011). I vår studie kan detta ses som att 

Volvo och BMW anpassar kommunikationen i sina reklamfilmer utifrån omgivningens krav 

och förväntningar för att accepteras av framförallt konsumenterna vilka är de som företagen 

försöker övertyga.  

 

Överlag är reklamfilmerna ganska lika varandra då båda företagen gör reklam för liknande 

produkter. Detta går i linje med den nyinstitutionella teorin då både Volvo och BMW 

bedriver verksamhet inom samma organisationsfält. Således är helheten i reklamfilmerna lik 

genom att båda företagen vill övertyga konsumenten om att köpa just deras bil, och det som 

skiljer dem åt är mindre detaljer. Dessa detaljer är exempelvis de olika positioneringarna som 

Volvo och BMW har tagit på marknaden, Volvo med sitt fokus på säkerhet och BMW med 

sitt fokus på körglädje.  

 

Vidare ger resultaten från studien en antydan om att kommunikationen i Volvos och BMWs 

reklamfilmer har förändrats och att denna förändring delvis har gått i samma riktning, från ett 

fokus på framhävning och förmedling av bilen och dess egenskaper, till ett fokus på att väcka 

känslor hos konsumenten. En möjlig förklaring till denna utveckling är att företagen anpassar 

sig efter de krav och förväntningar som råder i samhället. Av de personer som ingår i arbetet 

vid planering och produktion av reklamfilmer har många förmodligen en liknande utbildning, 

exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsföring eller liknande. Av denna 

anledning kan således många också ha gemensamma tankegångar, metoder och strategier 

som de utgår från vid sitt arbete med innehåll och utformning av bilföretagens reklamfilmer. 

Dessa gemensamma ideal och föreställningar kan ses som det mest effektiva och erkända 

arbetet för att lyckas övertyga konsumenten. De gemensamma idealen eller föreställningarna 

kan givetvis förändras över tid och kanske kan det även förklara varför reklamfilmerna hos 

Volvo och BMW tycks ha utvecklats de senaste årtiondena. På 1990- och 2000-talet kan 
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reklamfilmer med ett fokus på att framhäva bilen med dess egenskaper ha setts som det mest 

effektiva sättet för att övertyga konsumenten, medans förmedling av känslor ses som det mest 

effektiva sättet att övertyga på 2010-talet. Att reklam ska vara effektivt skulle även kunna ses 

som ett krav eller en rådande norm som företaget behöver förhålla sig till för att bli 

accepterade av framförallt investerare och ägare. Vad som vidare ses som effektivt av 

investerare och ägare, gällande innehåll och utformning av reklamfilmerna, förändras även 

det i takt med att samhället förändras.  

 

Att göra det som är mest effektivt är emellertid inte något som kännetecknar organisationers 

anpassning till omgivningen inom institutionella sammanhang. Istället menar man att 

konsekvenserna av organisationers anpassning till det normativa trycket är att organisationer 

gör det som är mest lämpligt och önskvärt, snarare än det som är mest rationellt och effektivt 

(Fredriksson & Pallas 2011). Av denna anledning blir det också motsägelsefull att säga att 

reklamfilmerna ska vara effektiva, samtidigt som effektiviteten är något som ofta faller bort 

då organisationer anpassar sig till omgivningens krav och förväntningar (Fredriksson & 

Pallas 2011). Olika intressenter kan emellertid ha olika förväntningar och krav som företaget 

och dess medarbetare behöver förhålla sig till. Att reklamfilmerna ska vara så effektiva som 

möjligt för att övertyga konsumenten om att köpa bilen är viktigt för ägare och investerare då 

det genererar vinst. Å andra sidan kan konsumenter, vilka reklamfilmerna främst är riktade 

till, ha helt andra krav och förväntningar än ägare och investerare. 

 

Konsumenternas krav och förväntningar på reklamfilmer, eller på reklam överlag, skulle 

därmed också kunna vara en möjligt förklaring till varför Volvos och BMWs reklamfilmer 

tycks ha förändrats från att fokusera på framhävning och förmedling av bilen och dess 

egenskaper till att fokusera på förmedling av känslor. Då konsumenterna är de som företagen 

ska lyckas övertyga och accepteras av är det således också viktigt att företagen förhåller sig 

till deras krav och förväntningar. För att konsumenterna ska kunna övertygas måste de också 

vara villiga att motta budskapet i reklamfilmerna (Wildenstam & Uggla 2018). I dagens 

samhälle där människan ständigt omges av reklam har många konsumenter emellertid ofta 

dåligt förtroende och en negativ inställning till reklam (Resumé 2018). Detta är delvis en 

konsekvens av digitaliseringens utveckling och kanske hade företagen inte dessa problem i 

samma utsträckning de tidigare årtiondena. På 1990- och 2000-talet kan konsumenterna 

således ha nöjt sig med att få se bilen och att få information om dess viktigaste egenskaper. I 

dagens moderna samhälle med ett ständigt brus av reklam är konsumenternas kanske inte lika 
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mottagliga för den sortens innehåll och utformning av reklamfilmer på samma sätt som på 

1990- och 2000-talet. Konsumenternas krav och förväntningar på reklam kan därför ha ökat 

eller förändrats och kanske är de mer mottagliga för reklamfilmer som väcker känslor.  

 

Resultatet utifrån våra analyser visar även ett återkommande primärt tema i reklamfilmerna 

hos BMW och Volvo, nämligen att båda företagen framhäver sina egna uttalade kärnvärden i 

reklamfilmerna. I Volvos fall var det kärnvärdet säkerhet som återspeglades i 3 av 9 

reklamfilmer och i BMWs fall var det kärnvärdet körglädje som återspeglades i 5 av 6 

reklamfilmer. Att som företag anta ett visst antal kärnvärden är inte ovanligt då det hjälper 

både företaget men också intressenter att definiera företaget och dess ambitioner. Kärnvärden 

har en väsentlig roll för marknadspositioneringen (Melin 1999) och att Volvo och BMW 

kommunicerar dessa i sin reklam är således inget märkvärdigt. Det är snarare ett 

konstaterande, i ljuset av den nyinstitutionella teorin, att det tyder på en norm kring det 

faktum att företag kommunicerar sina kärnvärden i sin reklam för att etablera ett starkare 

varumärke.  

 

Den tredje frågeställningen Återspeglas den intensifierade klimatdebatten och oron för 

klimatet i reklamfilmerna? Om ja, på vilket sätt? utformades med ett antagande om att det 

eventuellt skulle tyda på fler exempel där klimatdebatten återspeglades i reklamfilmerna 

under 2010-talet än under 1990-talet exempelvis. Det som kan konstateras utefter resultatet är 

att så inte var fallet. Enligt den forskning som tidigare presenterats under kapitel 3.2 redogörs 

“the mirror argument” som kortfattat enligt Holbrook bygger på uppfattningen att reklam 

speglar de aktuella normer och värderingar som för den tiden är accepterade i samhället 

(Holbrook 1987). Eftersom den intensifierade klimatdebatten är ett faktum i dagens samhälle, 

men ändå inte syns i vårt urval av reklamfilmer från varken Volvo eller BMW innebär att så 

inte var fallet i denna situation. “The mold argument” med Richard Pollay i spetsen, menar å 

andra sidan att reklamen i sig har förmågan att forma de värderingar som via exponering i 

samhället sedan växer till att bli vedertagna värderingar hos publiken. Pollay förkastar inte 

teorin om att reklam kan spegla redan existerande värderingar, men menar snarare att reklam 

som företagen producerar endast speglar väl utvalda värderingar som är lätta att förknippa 

produkten med och som gynnar företaget ekonomiskt samtidigt som det genererar bäst 

gensvar från konsumenten (Pollay 1986). Och kanske är det just här vi hittar anledningen till 

varför varken Volvo eller BMW återspeglar några klimatrelaterade värderingar i sina 

reklamfilmer. De båda företagen producerar bilar, alltså fordon som vid förbrukning bidrar 
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till en negativ klimat- och miljöpåverkan. Den uppfattningen kan troligast också likställas 

med en numera accepterad värdering i samhället. Att då skapa reklamfilmer som anspelar på 

klimatrelaterade värderingar kan följaktligen framstå som dubbelmoral, eftersom det blir två 

värderingar som tenderar att krocka med varandra. En förklaring kan vara att Volvo och 

BMW helt enkelt undviker att skapa reklam som kan vara motsägande och sålunda bidra till 

kritik. En annan förklaring till avsaknaden av klimatrelaterade värderingar kan också vara att 

vårt urval inte var tillräckligt representativt. Det är möjligt att om en större mängd 

reklamfilmer hade analyserats så hade utfallet i resultatet kunnat vara annorlunda.       
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8. Avslutande diskussion, slutsatser och framtida 
forskning 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och hur det förhåller sig till den tidigare 

forskningen, samt vad resultatet har för betydelse för samhället. Därefter presenteras 

slutsatserna och avslutningsvis förslag på framtida forskning. 

8.1 Avslutande diskussion 
Den här studien har handlat om bilföretags reklamfilmer och hur dessa ser ut till innehåll och 

utformning. Syftet med studien har varit att undersöka om och i så fall hur kommunikationen 

i Volvos och BMWs reklamfilmer har förändrats under de tre senaste årtiondena, från 1990 

till 2019, samt att undersöka om den ökande oron för klimatet återspeglas i reklamfilmerna. 

Reklamfilmerna som totalt varit 15 stycken, har analyserats med metoderna semiotisk analys 

och retorisk analys och de frågeställningar som studien avsett att besvara är följande:   

 

- Vad karaktäriserar Volvos och BMWs reklamfilmer på 1990-, 2000-, respektive 

2010- talet? 

- Har reklamfilmerna förändrats? Om ja, på vilket sätt? 

- Återspeglas den intensifierade klimatdebatten och oron för klimatet i reklamfilmerna? 

Om ja, på vilket sätt?  

 

Studien visar att Volvo och BMWs reklamfilmer genom åren från 1990 fram till idag har 

förändrats och att denna förändring till viss del har haft en liknande utveckling, som t.ex. att 

fokus övergått från att skildra bilarnas funktionella egenskaper till att istället skildra en 

handling som anspelar på att väcka känslor hos mottagaren. Något som var gemensamt för 

reklamfilmerna under samtliga årtionden var framhävningen företagens respektive 

kärnvärden. Analyserna visade däremot inte att den intensifierade klimatdebatten och ökade 

oron för klimatet i samhället återspeglades i reklamfilmerna. I relation till studiens teoretiska 

ramverk av den nyinstitutionella teorin, kan vi konstatera att det finns likheter mellan de båda 

bilföretagens reklamfilmer som kan förklaras med de teoretiska begreppen regler, normer och 

föreställningar. Dessa likheter som baseras på innehåll, symboler, budskap, skildringar etc. 

kan förklaras vara lika eftersom Volvo och BMW är verksamma inom samma 

organisationsfält och sålunda har liknande krav och förväntningar på sig. Å andra sidan, det 

som skiljer deras reklamfilmer åt kan förklaras vara hur de som olika bilföretag har olika 
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varumärken att upprätthålla för intressenter och marknaden. Detta innebär att trots att Volvo 

och BMW är verksamma inom samma bransch och till synes har en del likheter, så är det 

naturligt att det även förekommer olikheter mellan deras reklamfilmer eftersom de har olika 

målgrupper att tilltala. 

 

Resultatet har delvis bidragit med nya kunskaper, men ska ses som ett inledande steg på 

forskningsområdet. Resultatet ger indikationer på att Volvos och BMWs reklamfilmer har 

förändrats till innehåll och utformning de senaste årtiondena och att den ökande oron för 

klimatet inte återspeglas i det analyserade urvalet. Vad vi har kunnat se har endast en 

liknande undersökning, om hur reklamfilmer inom bilbranschen har förändrats, gjorts tidigare 

och den undersökningen genomfördes mellan 1983 och 1998 i USA (Ferguson, Hardy & 

Williams 2003). Vår studie, som även överlappar denna tidigare studie, visar delvis på 

liknande resultat, åtminstone när det gäller BMW och det två första årtiondena. Den tidigare 

studien visade nämligen att bilens prestanda (vilket bl.a. inkluderar hastighet, kraft och 

manövrerbarhet) var det som framhävdes mest under 15-årsperioden (Ferguson, Hardy & 

Williams 2003). Samma sak visades hos BMW under alla årtiondena. Vår studie har 

kompletterat den tidigare studien genom att ge ytterligare kunskaper om hur reklamfilmer har 

förändrats inom bilbranschen, men på en europeisk nivå och under en överlappande 

tidsperiod, samt under 2000- och 2010-talet.  

 

Gällande återspeglingar av värderingar som råder i samhället visar resultatet från vår studie 

vissa likheter med tidigare forskning på området. Något som var förvånande var att den 

ökande oron för klimatet inte direkt återspeglades på något sätt i reklamfilmerna i det 

analyserade urvalet. Tidigare studier om hur bilföretag använder sig av reklam har delvis 

visat på liknande resultat. Dessa studier har främst undersökt i vilken grad information om 

bilarnas bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar har presenterats i 

tidningsannonser för bilarna. Resultatet från de tidigare studierna visade att annonserna inte 

var speciellt informativa gällande detta (Wilson m fl 2008 & Scopa m fl 2016 ). Vår studie 

har kompletterat dessa studier genom att ge ytterligare kunskaper om hur bilföretag använder 

sig av klimatrelaterat innehåll, fast i reklamfilmer och under tre olika årtionden.  

 

Slutligen har resultatet från studien bidragit med kunskaper om hur företag tycks ha ändrat 

strategi när det gäller innehåll och utformning av reklamfilmer de senaste årtiondena. Dessa 

kunskaper behöver inte vara begränsade till endast reklamfilmer utan kan gälla för olika 
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former av reklam. Kunskaperna om att reklamen tycks ha förändrats är inte heller bara av 

relevans för bilföretag, utan även för andra företag och organisationer i samhället. Detta då 

reklam är ett viktigt medel för alla företags överlevnad eftersom det bidrar med en ökad 

synlighet och försäljningen av en produkt eller tjänst, och då företag är en del av 

samhällsekonomin är deras balansgång med olika aktörer i samhället även av betydelse för 

samhällsekonomin i stort.  

 

För att besvara studiens frågeställningar använde vi oss av en semiotisk- och retorisk analys. 

Genom att studera reklamfilmernas tecken och symboler med den semiotiska analysen 

samtidigt som vi kunde studera reklamfilmernas utformning av olika apellformer med den 

retoriska analysen, kunde vi besvara samtliga frågeställningar. Analysmetoderna fungerade 

således inom ramen för den här studiens syfte väl kompletterade med varandra. Däremot ska 

det tilläggas att de båda metoderna är subjektiva då analysens tolkningar präglas av den 

individ som utför analysen. Det innebär i praktiken att vi inte kan garantera att exakt samma 

resultat hade framkommit om andra forskare upprepat studiens analyser. För att minimera 

den risken, utformade vi gemensamma riktlinjer för hur analyserna i sin helhet skulle utföras 

(kap 5.3 och 5.4). Om tid och resurser hade funnits, hade ett alternativ för att öka studiens 

validitet ytterligare varit att komplettera och balansera upp med en mer objektivistisk och 

kvantitativ metod. Vad gäller urvalet av reklamfilmer, som till en början var tänkt att bestå av 

totalt nio reklamfilmer från varje bilföretag, resulterade i nio reklamfilmer från Volvo men 

enbart sex reklamfilmer från BMW. Detta pga de svårigheter och det tidskrävande arbete det 

innebar att hitta reklamfilmer från BMW (främst under 1990-, och 2000-talet) som vi kunde 

garantera var visade för en svensk publik. Ett tillvägagångssätt för att öka studiens reliabilitet 

hade varit att öka antalet reklamfilmer för att det på så vis skulle finnas mer material att 

analysera, men det innebär följaktligen ett behov av större resurser.  

8.2 Slutsatser 

I ett samhälle i ständig förändring, som genom åren lett till nya villkor och utmaningar för 

bilföretagen gällande reklamproduktion, är det viktigt att bilföretag anpassar 

kommunikationen i sin reklam till omgivningens krav och förväntningar för att lättare 

accepteras av olika intressenter. Reklamen är trots allt ett viktigt medel för bilföretag för att 

driva in pengar och därmed ett viktigt medel för att säkra sin överlevnad. Att anpassa sig till 

omgivningens krav och förväntningar kan även i dagens moderna samhälle ses som extra 
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viktigt för just bilföretag då de gör reklam för en produkt som är allmänt känd för att ha en 

negativ inverkan på klimatet och miljön, samtidigt som forskning visar på att människors oro 

för klimatet tycks öka och att de ställer allt högre krav på att företag ska arbeta mer hållbart. 

Av denna anledning kan det även vara av vikt för företagen att ha klimataspekten i åtanke vid 

planering och produktion av reklamfilmer. Detta kan visa på ett ansvarstagande för miljön 

och klimatet och kan således öka acceptansen bland konsumenterna. Att exempelvis ge 

information om bilarnas koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning möjliggör även för 

konsumenterna att göra mer klimatsmarta val.  

8.3 Framtida forskning 
Vidare forskning om hur reklamfilmer inom bilbranschen har förändrats de senaste 

årtiondena behövs för att få ytterligare kunskaper om vad som faktiskt har förändrats. 

Förslagsvis kan ett större urval undersökas från flera olika bilföretag. Vidare forskning skulle 

även kunna vara mer djupgående och undersöka möjliga faktorer till varför reklamfilmerna 

har förändrats. Gällande klimataspekten skulle även där ett betydligt större urval av 

reklamfilmer kunna undersökas för att få en säkrare bild av huruvida den ökande oron för 

klimatet verkligen återspeglas eller inte.  

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att istället för att fokusera på reklamfilmernas innehåll 

så fokuserar man på hur reklamen uppfattas av publiken. Det skulle kunna göras med hjälp av 

en receptionsanalys. Det skulle vara relevant eftersom reklamen är utformad för att tilltala 

mottagaren, och deras åsikter blir således centrala. Som ett komplement eller som en 

fristående studie, skulle en mer kvantitativ studie också kunna göras där reklamens statistik  

studeras för att avgöra vilken typer av reklam som är mest effektiv. Det kan göras genom att 

studera försäljningssiffror i förhållande till diverse olika reklamfilmer.   
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Bilaga 1: Semiotisk & Retorisk Analys  

Volvo 1994  
Denotation: Inspelat i en studio, allt består av en enda scen. En testperson sitter i ett bilsäte 
(inte i en bil), medan en annan man går runt. Han har kostym på sig och berättar:   

“Vi på Volvo är inte först med att använda sprängämnen i stolen för att rädda förare och passagerare. 
Men, vi är först med att bygga in ett så avancerat säkerhetssystem i sätet på en vanlig personbil. Låt 
mig visa hur det fungerar - här i båda framsätena på nya Volvo 850 finns en airbag som löser ut på en 
hundradels sekund. Tillsammans med vårt sidosystem ökar chanserna dramatiskt att överleva en 
sidokrock.” 

Under tiden som han säger detta, skjuts testpersonen upp i luften men kommer sedan tillbaka 
igen, levande och oskadd. Under tiden har mannen i kostymen även han satt sig i ett bilsäte, 
där han under tiden som han berättar om Volvos nya sidosystem även visar det - en airbag på 
sidan blåses upp. Reklamfilmen avslutas med att texten “Volvo 850. Först i världen med 
sidoairbag” blir synlig i vita versaler. I nedre högra hörnet syns även Volvo loggan. 

Konnotation: Att mannen som talar bär kostym inger en känsla av auktoritet. Han säger även 
“...vi på Volvo...” vilket indikerar på att han ska porträttera en “insider”. Hela reklamfilmens 
miljö och hur scenen är uppstyrd med en försöksperson och en man som pratar om Volvos 
nya “uppfinning” och att de är först i världen med sidoairbag, bygger upp en stämning där 
innehållet nästan ska framstå som vetenskapligt. Det kan förvisso kopplas ihop med det 
faktum att Volvos kärnvärde trots allt är säkerhet och här blir det tydligt att de nu jobbat på 
det.     

Retorisk analys: Reklamfilmen uttrycker explicit hur de är först i världen med att bygga in 
ett så avancerat säkerhetssystem i sätena på en vanlig personbil. Det får dem att framstå som i 
framkant vad gäller utvecklingen för säkerhetstänket inom bilbranschen. Mannen i kostym får 
en image av att vara en forskare, som ska utstråla kompetens och tillförlitlighet. Han 
använder också orden ”vi på Volvo” som antyder att han är väl insatt på Volvo och som kan 
tolkas som ett försök att inge förtroende eftersom man då tordes veta vad man talar om. Det 
innebär att reklamfilmen i sin helhet fokuserar tydligast på ethos. Vad gäller logos och pathos 
är det färre segment av dessa som förekommer i reklamfilmen. Eventuellt att man vill anspela 
på känslor kring säkerhet och ökad chans för överlevnad (pathos).  
 

Volvo 1995 
Denotation: Reklamfilmen inleds med att en man filmas i svartvitt samtidigt som en manlig 
röst säger “Det är märkligt att det är så mycket lättare att njuta när man känner sig trygg.. 
roligare”.  I nästa scen sitter en kvinna vid ett skrivbord och ber den eller de som sitter vid 
andra sidan skrivbordet, men som ej visas i bild, om att ge ett exempel på vad de tycker 
kännetecknar en bra relation. Därefter säger en manlig röst “Man måste kunna lita på 
varandra annars funkar det inte om man ska hålla på att vara orolig hela tiden.” I samband 
med detta varvas korta filmsekvenser av en medelålders man som klappar sin hund  i svartvit 
färg och en bil i närbild som kör på en väg. Därefter säger en kvinnlig röst “Spänning är så 
viktigt.. att det finns en utmaning.. något mer att upptäcka hela tiden”. I samband med detta 
varvas korta filmsekvenser av en äldre kvinna och en äldre man i svartvitt och samma bil i 



58 
 

närbild som kör på en väg. Därefter visas kvinnan vid skrivbordet igen som säger “Jag tror att 
nästan alla lyckliga förhållanden bygger på en balans mellan spänning och trygghet.”  Efter 
att hon sagt halva meningen visas den körande bilen igen, fast nu i helbild. Man kan skymta 
att en man sitter och kör bilen och den parkerar och texten “Volvo 850” tillsammans med en 
Volvo logga dyker upp.  

Konnotation: Relationen som visas mellan mannen och hunden och mellan det äldre paret, 
fungerar som en slags metafor till vad som är viktigt i relationen mellan förare och bil. 
Reklamfilmen indikerar att samma sak som gäller i ett förhållande mellan två individer gäller 
även mellan förare och bil. Spänning är något man både kan känna i ett förhållande, men 
även när man kör bil. Precis som att parterna i ett förhållande ska kunna känna sig trygga och 
lita på varandra, ska även en förare kunna känna sig trygg och lita på sin bil.  

Retorisk analys: ”Det är så mycket lättare att njuta när man känner sig trygg” sägs det i allra 
första meningen i reklamfilmen. Så småningom framkommer det att hela reklamfilmen 
bygger på metaforer som anspelar på att känna trygghet till sin bil (inte i ett förhållande som 
man först kan tro). Det finns ett starkt fokus på att väcka känslor som får en att förstå att 
Volvo är ett tryggt val, för ”om man känner sig säker blir allting också mycket roligare”.  
Reklamfilmen präglas således av pathos genom att anspela på trygghetskänslor. Man skulle 
även kunna tänka att den innehåller logos eftersom man via rationella argument försöker 
framhäva Volvo som ett logiskt alternativ, för vem vill inte känna sig säker i sin bil? Ethos 
framkommer i princip bara genom Volvo loggan i slutet, eftersom man innan dess inte kan 
avgöra vem som är avsändaren.  
 

Volvo 1998 
Denotation: En kvinnlig äldre lärare går runt i ett klassrum och tittar på teckningar som 
barnen ritar. En flicka ritar en teckning som föreställer en mamma/kvinna som är ute och går 
med en barnvagn. Nästa barn, är en pojke som ritar lite annorlunda teckningar; en ko, en 
människa, ett hus osv. Alla hans teckningar har många fartränder på sig. Läraren tar upp och 
tittar på teckningarna, tittar lite förvirrat på de och lägger ner de på pojkens bänk igen med en 
orolig min samtidigt som hon skakar på huvudet. I nästa scen springer pojken med glada steg 
till en svart bil som han hoppar in i, samtidigt som det tydligt syns i bild att det är en Volvo 
V40 T4 eftersom det zoomas in på bilen. I sista scenen är det bara en svart bakgrund, med en 
teckning på en bil med ritade fartränder på, samtidigt som texten “Nya Volvo V40 T4 0-100 
på 7,3 sek” syns och med Volvo loggan i nedre högra hörnet. I bakgrunden hörs musik 
genom hela reklamfilmen och inga konversationer utspelas.    

Konnotation: Fartränderna på pojkens teckningar symboliserar hur alla hans föremål som 
han ritar ska föreställas att vara snabba. Varför blir inte tydligt förrän man ser pojken springa 
med mycket glada steg till en Volvo efter vad man kan ana är skoldagens slut. Man kan göra 
tolkningen att pojken är så förtjust i Volvon som uppenbarligen är en bil som han upplever 
som väldigt snabb och något han uppskattar eftersom det influerar honom till att rita 
teckningar med fartränder på. Att den äldre läraren skakade på huvudet till pojkens 
teckningar med fartränder på, kan tolkas som att reklamfilmen riktar sig till den yngre 
generationen som gillar mycket fart och vill ha en snabb bil. 

Retorisk analys:  Här förekommer en relativt jämn blandning av samtliga tre appellformer. 
Pathos därför att pojkens genuina passion är så uppenbar och så tydligt kommer till uttryck i 
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hans teckningar, som väcker en nyfikenhet hos publiken eftersom det till en början inte är 
alldeles uppenbart vad reklamfilmen egentligen handlar om. Ethos framkommer genom de 
scener där Volvo loggan syns till och i de scener där det zoomas in på Volvobilens märke, 
med lite ljudeffekter som får bilen att verka snabb, vilket också hör ihop med det logiska 
argumentet som man trycker på genom att i stora versaler i skrift uttrycka att bilen kan gå 
från ”0-100 på 7,3 sek”. Ett attraherande argument som kan tilltala rätt målgrupp, det vill 
säga de som eftersöker en snabb bil.  

 
Volvo 2000 
 
Denotation: På en solig gata sitter två män i en nercabbad bil och diggar musiken som spelas 
högt. En kvinna kliver sedan in i baksätet och bilen kör iväg, men musiken fortsätter att 
spelas. Då ser man en Volvo som står parkerad på andra sidan vägen och som från början 
skymdes av den nercabbade bilen. I förarsätet i Volvon sitter en man med armen utanför det 
nedvevade fönstret och klappar handen på bildörren i takt med musiken. Mamman och 
hennes barn kommer gåendes över gatan. Mamman öppnar bakre bildörren till barnet (samma 
sida som förarsidan) och barnet hoppar in. Då bildörren öppnas höjs musiken i reklamfilmen 
och texten “10 högtalare. 375 watt.” dyker upp. Då bildörren stängs sänks musiken igen. 
Texten om högtalarna försvinner. Mamman går sedan runt bilen till passagerarsätet och då 
dyker texten “Premiär för nya Volvo V70. En annan sorts familjebil.” Samtidigt dyker även 
en Volvo logga upp i övre högra hörnet. Kameran börjar zooma in på bilen. Mamman öppnar 
dörren till  passagerarsätet varpå musiken höjs igen och när hon stänger dörren efter sig sänks 
musiken precis som tidigare. Därefter är reklamfilmen slut. Hela reklamfilmen är enbart en 
scen, med musik och utan konversationer.  

Konnotation: Till en början kan man tro att det är den nercabbade bilen som är reklamens 
fokus, och varifrån musiken kommer. Men det blir tydligt när den nercabbade bilen kör iväg 
och försvinner ur bild att det är Volvon på andra sidan gatan som är reklamens fokus. Att det 
är därifrån musiken kommer ifrån blir tydligt när mamman öppnar bildörren och musiken 
höjs ytterligare, samtidigt som den åter sänks när hon stänger bildörren igen. Att man i bild 
även får se i text med versaler “10 högtalare. 375 watt.” ger intryck av att det är något 
framstående. Något som gör bilen speciell. Mamman hjälper även barnet att ta på sig 
säkerhetsbältet, vilket kan tyda på att Volvo vill trycka på säkerheten.   

Retorisk analys: Reklamen väcker relativt lite känslor (pathos), möjligtvis förvåning när 
man inser att det inte alls är den svarta nercabbade bilen som står för musiken utan att det är 
Volvon i bakgrunden. Då blir man förvånad och man skulle kanske även påstås kunna bli 
positivt överraskad. Förtroende för avsändaren (ethos) väcks genom skyltandet av deras 
välkända logga, men inte heller här finns det så mycket annat konkret. I slutet av reklamen 
visar man med stora versaler texten ”10 HÖGTALARE. 375 WATT.” som ett tydligt 
exempel på logos, genom att framhäva en av bilens ”viktiga” funktioner, som ett argument 
till att attrahera köpare. 

 
Volvo 2003 
Denotation: Svart/vit reklamfilm. En ung tjej med massa packning försöker ta sig ut genom 
en dörr. En man håller upp dörren för henne. I nästa scen går en äldre tjej med en kanot under 
armen som samtidigt gör en grimas som tyder på att det är tungt. I nästa scen går en man som 
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bär på surfingbrädor, även han ser ut att kämpa. I nästa scen är det samma man igen, men nu 
ser han ut att vara på en flygplats. I nästa scen ser vi en tjej som också bär på en massa 
sportutrustning, bland annat håller hon ett tennisrack i ena handen. Miljön kan tolkas till att 
vara en flygplats i även denna scen, eftersom hon går förbi långa köer som liknar check-in 
köer på en flygplats. Hon springer för att hinna fram till hissen som är påväg att slå igen sina 
dörrar och hinner nästan fram. Hon stoppar in tennisracket precis innan dörrarna hinner slås 
igen så de åter öppnas. Därefter får vi återigen se mannen med surfingbrädorna som fått syn 
på en trolley, kameran zoomar in på trolleyn och man upplever hur han i rask fart närmar sig 
trolleyn. Precis när han kommer fram, rycker en man i kostym åt sig trolleyn för att placera 
sin portfölj på den och mannen står uppgivet kvar med all sportutrustning. Därefter får man 
se hur flickan i hissen har problem med att få dörrarna att stängas. Eftersom hon har så 
mycket packning så det är svårt att rymmas med allt i hissen. Nästa scen utspelar sig i en 
karuselldörr med en ny karaktär som bl.a. bär på ett nät med basketbollar, en trunkväska över 
axeln och en vattenflaska som han har i munnen eftersom händerna är fulla. Han försöker 
trycka på karuselldörren och skjuta på för att komma fram, men till slut brister det och han 
tappar allt och basketbollarna i nätet rullar ut över marken. Sen blir bilden helt svart och i vita 
versaler dyker texten “Sport är mer än bara sport” upp. Därefter kommer den avslutande 
scenen som visar en V70 som står still, medan en människa (oklart om samma som tidigare 
synts till i reklamen) som bär på sportutrustning närmar sig bilen. Texten “Volvo V70. 
Sportbilen” samt Volvo loggan i högra hörnet gör sig synligt. Reklamen är sedan slut. Hela 
reklamfilmen är som sagt svartvit och bilen syns för första gången i sista scenen. Inga 
konversationer sker, utan hela reklamfilmen präglas av bakgrundsmusik.  

Konnotation: Reklamfilmens karaktärer som bär runt på sportutrustning ger en direkt känsla 
av att de upplever det som tungt och obekvämt. Reklamfilmen illustrerar även en känsla av 
bekymmer och uppgivenhet när samtliga karaktärer stöter på problem; flickan i hissen som 
äntligen kommer in i hissen får inte plats med all utrustning, mannen med surfingbrädorna 
blir snuvad på sin chans till bärhjälp via en trolley som blir tagen av en annan och mannen 
med basketbollarna tappar greppet och tappar därmed alla sina saker på marken. Det finns en 
något melankolisk känsla över reklamfilmen, där det upplevs som att karaktärerna har det 
jobbigt och kantas av otur. Att det hela är filmat i svartvitt bidrar också till den känslan.  

Retorisk analys: Hela reklamfilmen är filmad i svartvitt, med jazz-liknande musik i 
bakgrunden som bidrar till en stämning där reklamen framställs vara lite gammaldags. 
Eftersom handlingen präglas av karaktärernas motgångar inger den känslor som besvärande 
och irriterande (pathos). Kanske finns det en tanke bakom att man även ska tolka det som 
gammeldags och omodernt - att behöva bära runt på all sin packning själv, så istället väljer 
man att lyfta Volvobilen som dyker upp i slutscenerna, som den perfekta lösningen på 
problemet (logos). Bilen framställs också passa som handen i handsken till sportmänniskor, 
genom att explicit skriva ut i versaler ” VOLVO V70. SPORTBILEN.”.  

 
Volvo 2007 

Denotation: Reklamfilmen innehåller många men korta scener, de förklaras nedan kortfattat i 
kronologisk ordning: 

1. En man sover i en säng. Scenen klipps och i nästa sekund sover även en kvinna i 
sängen. Scenen klipps igen och nu ligger även två barn i sängen. I nästa scen har 
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samtliga bytt position i sängen och de ligger nu huller om buller och även en hund 
sover nu också i sängen.  

2. En man och en kvinna bär upp en soffa i en spiraltrappa i ett lägenhetshus. 
3. Ett par ligger på en filt på en klippa och pussar varandra.  
4. Två män spelar på ett flipperbord. 
5. En man och en kvinna står under en bro. Scenen klipps och de kommer närmare 

varandra för varje klippning som sker.  
6. En man och en pojke ligger i en soffa, barnet ligger upp och ner och båda läser en 

bok/tidning.  
7. Två tjejer sitter i träningskläder under ett träd. Ena tjejen lutar sig mot trädet. Den 

andra tjejen är av asiatiskt ursprung.  
8. En tvättlina med kläder på rör sig i vinden.  
9. En badtunna med en sjö i bakgrunden, där fyra människor först sitter i tunnan, visas. 

Sedan klipps scenen och därefter sitter tio personer i badtunnan.  
10. Barn spelar fotboll på en grusplan. Scenen är filmad direkt ovanifrån.  
11. En pojke i vitt linne gör grimaser med en stor svart hund bredvid sig. I nästa sekund 

drar hunden iväg och pojken flyger efter trots att han håller hunden i halsbandet.  
12. Ett blått glas står på en vask på ett badrum. Först är glaset tomt, sedan klipps scenen 

och därefter har glaset först en tandborste i sig, sedan två och till sist tre.  
13. En turkos tom bild dyker upp över hela skärmen. Därefter bokstaveras meningen “Hur 

VI är du?”. Vi är skrivet i versaler, i mycket större storlek än resterande ord samt 
färgat i rosa/rött.  

14. Nu ser man en Volvo V70 stå parkerad utanför ett lägenhetshus. Det strömmar med 
människor från porten som bär på saker samtidigt som de går mot bilen. De packar 
alla in sina saker i bagageluckan och samtliga hoppar sedan in i bilen som slutligen 
kör iväg. Samtidigt dyker texten “Nya Volvo V70. Väldigt VI” upp i vänstra hörnet.  

15. I sista scenen ser man hur Volvo loggan snurrar runt sin egen axel med texten 
“VolvoV70.se” under.  

Inga konversationer sker. Det spelas endast bakgrundsmusik genom hela reklamfilmen. 

Konnotation: Det gemensamma för samtliga scener är hur de porträtterar en gemenskap 
mellan flera människor. Den bygger också på förökning, hur familjen eller vänskapskretsen 
växer, som t.ex. i scen 1 där antalet personer i sängen successivt ökar från en person till fyra, 
och i scen 9 där antalet människor i badtunnan även där ökar successivt från 4 till 10. 
Gemenskapen bara växer. I de scener där människor inte förekommer (scen 8 och 11) så 
illustreras denna förökning ändå, genom att visa hur hur antalet tandborstar på toaletten blir 
fler och fler och genom hur kläderna på tvättlinan blir fler och utökas med olika storlekar. 
Detta kan tolkas som en förökning i familjen. Fyra av scenerna innehåller barn (scen 1, 6, 10 
och 11), vilket kan tolkas som att barn också är en viktig del i livet/gemenskapen. I slutet av 
reklamfilmen när texten “Volvo V70. Väldigt VI” dyker upp, får man en känsla av att bilen 
ska symbolisera en bil som är till för många, som har plats för gemenskapen och att bilen är 
till för hela familjen/vänskapskretsen, och inte bara är “förarens bil”, eftersom bilen påstås 
vara väldigt “VI”. 

Retorisk analys: Reklamfilmens handling bygger på relationer och gemenskap. Att det är en 
bilreklam är omöjligt att avgöra innan slutscenerna visas eftersom ingen bil eller logga 
tidigare synts till. Reklamen innehåller främst segment som kan kopplas till patos, eftersom 
den skildrar människor i olika konstellationer och relationer. Det väcker känslor såsom 
gemenskap, kärlek och glädje. Det upplevs som att Volvo vill få publiken att förknippa dessa 
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känslor med deras varumärke och bil. Man frågar även publiken ”HUR VI ÄR DU?”. Att 
vara ”VI” leds man till att förstå som något positivt till följd av alla de tidigare scenerna som 
byggde på gemenskap och “VI-känsla”. Reklamfilmen kontrar då med texten ”NYA VOLVO 
V70. VÄLDIGT VI” vilket känns som ett medvetet försök att koppla samman reklamens 
segment av pathos till logos, eftersom man vill framställa bilen som något positivt som man 
således tordes vilja ha.   
 

Volvo 2016 
Denotation: Reklamfilmen inleds med att Zlatan sitter på en sängkant, med huvudet böjt 
framåt och utan tröja. Hans många tatueringar blottas. Han tittar på sina händer och knyter 
nävarna samtidigt som han lyfter blicken. I nästa scen får man en snabb blick ut över 
hustaken över en stad. Det ser ut att vara tidig gryning. Därefter går Zlatan in i ett rum med 
högt i tak, med långa gardiner vid fönsterna och med en boxningssäck i mitten av rummet. 
Han börjar slå och sparka på säcken med fokuserad blick. I nästa scen står han och tvättar 
sina mörbultade knogar på en toalett och han möter sin egen blick i spegelbilden. I nästa scen 
är han tillbaka vid sängen där man ser en svensk fotbollströja ligga, med namnet Ibrahimovic 
på och nummer 10. Han tar sin väska och lämnar rummet och går mot en Volvo bil i ett 
garage och börjar köra. I följande scener kör han genom en stad och nu har solen gått upp och 
lyser över staden. I en av scenerna ser man Eiffeltornet i bakgrunden. Sedan kör han in på en 
mindre kullerstens liknande gata, som är full av fotbollssupportrar med flaggor och lagtröjor. 
Mycket utav färgerna på dessa är blått och gult. Zlatan kör förbi, närmar sig stadion och kör 
ner i garaget där det är fullt av paparazzis och journalister som är högljudda och fotograferar 
honom. Till slut försvinner han ner i tunneln till garaget. Bilden blir svart och texten 
“Introducing the new Volvo V90” i vita versaler dyker upp. Scenen klipps och istället 
kommer texten “Made by Sweden” upp. Till sist kommer Volvo loggan som skimrar till. 
Sedan är reklamfilmen slut. Under hela reklamfilmens gång spelas bakgrundsmusik, men 
främst hör man Zlatan själv prata:       

“I come from a different place. My mother is from Croatia and my father comes from Bosnia. And I 
grew up in this tiny suburb in Sweden. I didn’t have much, just my restless mind and big dreams. I 
didn’t think like them, I worked harder than any in Ajax, Juventus, Inter Barcelona, Milan and Paris. I 
listened, but I didn’t always follow. I knew what was right for me. If there is anything I learned, it’s 
that you don’t get chances. You take them. You go your own way. But you never forget where you 
come from.” 

Konnotation: Att det först i reklamfilmen är mörkt/gryning ute medan Zlatan är själv och 
slår på en boxningssäck kan tolkas som en metafor för att det till en början var tufft för 
honom i livet/karriären. Precis som han själv uttrycker så fick han kämpa hårt. Det illustreras 
väl i reklamens första halva när han t.ex. sitter själv på en säng, knyter nävarna, boxas mot en 
boxningssäck och tvättar rent sina mörbultade knogar. Men sen, när han kör i Volvon genom 
staden så kommer solen fram och han blir han hyllad av fotbollssupportrar och jagad av 
papparazzis och kanske ska det illustrera hans framgång.     

Retorisk analys: Eftersom Zlatan är reklamfilmens huvudperson, finns det onekligen ett 
starkt ethos genom hela reklamen. Som den välkände och renommerade människa som Zlatan 
är, blir allt han säger och gör betydligt mer intressant än om en vanlig människa hade utfört 
hans roll. Det ger legitimitet åt företaget, eftersom en redan mycket känd människa (Zlatan) 
väljer att med sitt varumärke representera ett annat (Volvo). Samtidigt finns ett fokus i 
reklamfilmens handling på att skildra Zlatans kamp framåt som tagit honom dit där han är 
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idag, som avslutas med orden ”…you never forget where you come from.” Här anspelar 
Volvo på deras kulturella historia som ett bilföretag med rötter från Sverige som en 
påminnelse till publiken att Volvo har en stark koppling till Sverige, och kan därmed ses som 
ett försök att vinna förtroende (ethos). Reklamfilmen väcker också känslor, såsom vrede, 
hopp, möjligheter och framgång (pathos), vilket sker genom skildringen av Zlatans resa och 
genom vad han själv säger i reklamfilmen. 

 
Volvo 2017 
Denotation: En kvinna kör en bil i solnedgången genom ett stadsområde. Parallellt med 
skildringen av kvinnan som kör bilen, får man också se hur en liten flicka med skolväska på 
ryggen går på trottoaren i ett villaområde. Flickan kommer fram till en korsning och går rakt 
ut på övergångsstället, samtidigt som kvinnan i bilen kommer körandes och närmar sig 
flickan fort. Kvinnan ser först inte flickan eftersom hon tittar ner och sträcker sig efter sin 
kaffe som står mellan förar-, och passagerarsätet. Då ser man hur bilen automatiskt själv 
upptäcker ett objekt framför sig (flickan) och bilen tvärstannar. Kvinnan rycker till och tittar 
upp och för några sekunder står de bara stilla, kvinnan i bilen och flickan på gatan och tittar 
på varandra. Sedan ler flickan och går vidare. Samtidigt dyker texten “Nya Volvo XC60. The 
future of safety.” upp, och i nästa scen byts texten ut till “Välkommen till din Volvohandlare i 
helgen.”, samtidigt som kvinnan i bilen nu kör i ett stadsområde igen. Båda texterna är i vita 
versaler och har en mindre text nedanför i gemener som säger “Dramatisering. Utfört av 
professionella förare på avgränsat område. Prova inte detta själv. Volvo XC60 är utrustad 
med City Safety med automatisk bromsfunktion. City Safety förhindrar inte alla olyckor.”  I 
sista scenen dyker Volvo loggan upp och skiner till. Genom hela reklamfilmen spelas ett 
musikstycke av lugn, klassisk karaktär (fiol & piano möjligtvis) samtidigt som en kvinna högt 
,genom hela reklamen, läser upp: 

“Allt vi gör utgår från människor.  

Därför tänker vi inte bara på hästkrafter och prestanda. 

Så när vi bygger våra bilar. 

Gör vi det för människor. 

Som bryr sig om andra människor.” 

Konnotation: Det centrala budskapet upplevs tydligt vara att säkerhet är något man får om 
man köper deras nya Volvo XC60, eftersom reklamfilmen nästan får en att tappa andan när 
kvinnan håller på att köra över flickan men att man sedan blir lättad när bilen själv 
tvärbromsar. Något som så snabbt hade kunnat bli en förödelse av olycka, blev istället bara 
en tvär inbromsning och en flicka som sen helt obehindrat kunde fortsätta gå vidare. 
Samtidigt blir det ännu mer kraftfullt när en röst i reklamfilmen berättar hur de (Volvo) 
bygger bilar för människor, som bryr sig om andra människor. Det betonas en känsla av 
omtanke och betydelsefullhet för sin omgivning och Volvo framstår således vara ett alternativ 
som hindrar en från att skada just andra i sin omgivning. Bilen som nyss undkom från att köra 
över en flicka blir ett praktfullt exempel på vad rösten just uttrycker. Scensättningen upplevs 
fridfull, med en solnedgång i bakgrunden och med ett skönt varmt ljus som faller över bilen. 
Det bidrar också till att det blir lite av en chock/kontrast när den väldigt stressande scenen där 
man tror att flickan kommer bli påkörd, sedan dyker upp. Det förstör för en sekund den fina 
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harmonin som reklamen hittills utstrålat, men som sedan återkommer när flickan åter 
fortsätter promenera.  

Retorisk analys: I denna reklamfilm finns det starka segment till samtliga tre appellformer. 
Förtroende (ethos) för avsändaren byggs upp genom deras uttalande att: “Allt vi gör utgår 
från människor. Därför tänker vi inte bara på hästkrafter och prestanda. Så när vi bygger våra 
bilar. Gör vi det för människor. Som bryr sig om andra människor.”. Genom detta uttalande 
framstår Volvo som jordnära och humana, eftersom de värnar om människans säkerhet. De 
framställer också sig själva som ”The future of safety.” som tyder på att de försöker framhäva 
sina ambitioner och sina kompetenser. I uttalandet finns också logos, då Volvo framstår som 
ett logiskt val om man vill ha en trygg och säker bil, vilket troligen alla vill. Slutligen väcks 
en känsla av tacksamhet när man inser att flickan inte kommer bli påkörd och det väcker i sin 
tur känslor som tacksamhet och hopp för framtiden.   

 
Volvo 2019 
Denotation: Reklamfilmens första scen utspelar sig i en grön skog med sol som sipprar 
igenom mellan några träd. Samtidigt börjar en kvinnlig berättarröst att tala, vilket sedan 
fortgår under hela reklamens handling: 

“Vad gör ett äventyr till ett äventyr? Åka tusentals mil, Klättra branta klippor,  eller korsa Atlanten? 
Eller finns det närmare än vi tror? Där vägen smalnar av... och marken blir ojämn.  Där asfalt övergår 
till grus... Skyltar täcks av snö. Stort eller litet, känt som okänt… Kanske finns det bara runt hörnet?”  

Efter scenen i skogen, varvas reklamfilmen av scener som visar hur en Volvo kör runt i olika 
miljöer och landskap. Bl.a. på branta vägar i ösregn, på en asfaltväg omgiven av skog, på en 
grusväg omgiven av skog, på en väg mellan snöbelagda berg, på en väg som är bäckmörk 
osv. Scenerna som innehåller Volvon varvas med scener utan Volvon, men även de präglas 
av naturrika skildringar. Bl.a. visas en stor våg i havet och en skog som är täckt av dimma. I 
slutet, precis efter att berättarrösten har avslutat sista meningen “..Kanske finns det bara runt 
hörnet.” dyker texten “Alla äventyr räknas” i vita versaler upp samtidigt som man ser Volvon 
körandes i bakgrunden. I nästa bild dyker texten “Premiär för nya Volvo V60 Cross Country” 
upp, även den i vita versaler. Under anges, i betydligt mindre text, information om hur 
mycket utsläpp bilen bidrar med. Angivet i bl.a CO2 utsläpp. Den stora vita texten byts ut till 
“Made By Sweden”, sedan kommer sista scenen som är helt svart och visar en Volvo logga 
som skimrar till.    

Konnotation: Att reklamfilmen bygger på olika scener som skildrar olika typer av miljöer, 
ger ett naturnära djup till reklamfilmen, speciellt eftersom det som berättarrösten pratar om 
också har en direkt koppling till det man får se i bild. Då det är samma bil som syns genom 
hela reklamfilmen och som kör i alla möjliga olika väglag och olika typer av landskap, kan 
man få känslan av att de vill skildra att deras nya Volvo V60 Cross Country är en optimal bil 
för den som vill köra i olika miljöer, under alla årstider. Bilen framstår genom detta som 
tålig. Man anspelar också på äventyr och trycker på att äventyr är något som kan finnas 
närmare än man tror -om man har en Volvo V60 Cross Country. 

Retorisk analys: Med scener som visar upp en rik variation av olika landskap och miljöer 
föds också en känsla av lugn och trygghet (pathos). Bilen framstår som den trygga punkten 
genom samtliga scener och man bjuds in till visionen om att bilen är stabil och pålitlig i alla 
typer av väder och miljöer. Det kan tolkas som ett sätt att försöka bygga förtroende för en 
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kompetent bil och således också för Volvo som avsändare (ethos). I reklamen talas det också 
om innebörden av ett ”äventyr”. Man säger ”…kanske finns det bara runt hörnet.” som 
implicerar att med denna bilen har man inte långt ifrån äventyr, vilket också anspelar på 
känslor av spänning och möjligheter.   

 
BMW 1995 
 
Denotation: På svart bakgrund visas följande text i följande ordning, en mening i taget, 
samtidigt som hjärtljud hörs. 
 
”Vi borde inte visa bilen förrän imorgon. 
 
Men, okey då… 
 
… Fast bara lite. 
 
Beredd? ” 
 
För varje mening som visas, går hjärtslagen allt snabbare fram till sista ordet, då hjärtslagen 
slutar för en sekund. Efter sista ordet visas en silvrig BMW från olika vinklar i takt med att 
hjärtslagens ljud börjar slå igen. Omgivningen runt bilen är helt svart och bilen syns genom 
att en strålkastare lyser upp den i takt med ljudet av hjärtslagen. Därefter försvinner bilen och 
BMWs logga tillsammans med texten ”Världspremiär för nya 5-serien imorgon. Hos din 
BMW återförsäljare” visas. Hjärtslagen slår fortfarande snabbt. Efter detta är reklamfilmen 
slut.  
 
Konnotation: Ljudet av hjärtslagen som går allt snabbare tillsammans med texten som visas, 
bygger upp en spänning och förväntan om att något stort är på väg att hända. Ljudet av 
hjärtslagen konnoterar ljudet av en människas hjärtslag, vilka ökar när man exempelvis blir 
rädd, är nervös, eller när man är exalterad över något. Det stora som är på väg att hända i det 
här fallet är att det är världspremiär för den nya BMW 5-serien imorgon. 
 
Retorisk Analys 
Ethos: Förtroende inges då reklamfilmen är skapad på ett sätt som om en direkt dialog hålls 
med mottagaren och att mottagaren är ensam om att får reda på vad han eller hon just är på 
väg att få reda på.  
Logos: Mottagaren leds till att förstå att världspremiären av den nya BMWn är något 
sensationellt och att detta inte får missas.  
Pathos: Känslorna av spänning och förväntan skapas genom att hjärtljud, som går i allt 
snabbare takt, hörs, samt genom att olika vinklar av bilen lyses upp genom en strålkastare i 
takt med hjärtslagen.  
 
 
BMW 2002 
 
Denotation: Reklamfilmen inleds med en närbildsfilmning av en BMW som kör på en 
landsväg i skymningen. I nästa klipp, fortfarande med närbildsfilmning, filmas framljusen 
som tänds. Därefter varvas närbilder av de tända framljusen med bilder av när bilen kör på 
landsvägen i dunklet, men nu mer utzoomat. Därefter gasar bilen på och ger effekten av att 
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bilen kör ifatt kameran som filmar den. Därefter blir bilden svart och en vit text som säger 
”96% tycker att du ska ha den.” dyker upp. Under hela sekvensen som beskrivits har en 
lugn/mystisk musik utan någon sångtext spelats. Efter detta tonar musiken och texten ut och 
det blir tyst. I nästa klipp börjar en mer explosiv musik med mycket trummor att spelas. 
Samtidigt syns nu samma bil köra väldigt snabbt på en kurvig landsväg bland berg, 
fortfarande i dunklet och med tända framljus. Bilen visas i snabba klipp från flera olika 
vinklar. Därefter dyker texten ”BMW 5-serien har Sveriges mest nöjda ägare. Enligt 
Motormännens Nybilsundersökning.” upp, samtidigt som de snabba klippen fortsätter att 
visas. Efter någon sekund försvinner texten och bilen ”kör ifatt” kameran och det ser ut som 
att kameran ”dyker in” i bilen. Nästa scen är filmad som om man är inne i en cylinder i bilen 
och texten ”Och 6 cylindrar i miljöklass 1.” dyker upp. I nästa scen visas hela bilen när den 
står still på landsvägen i dunklet med framljusen tända och texten ”BMW 5201 170 hk från 
299 500 kr 3 års fri service” dyker upp. Även BMWs logga med texten ”När du älskar att 
köra” syns. I samband med detta tonar musiken ut och reklamen är slut.  
 
Konnotation: Kontrasten mellan den första lugna sekvensen och den andra explosiva 
sekvensen konnoterar bilens förmåga att accelerera fort och visar att bilen är kraftfull. 
Trummorna som börjar spela i andra sekvensen av reklamfilmen förstärker även detta. De 
snabba klippen där bilen ses köra ensam i hög hastighet på landsvägen kan vara ett sätt för 
BMW att illustrera deras slogan ”När du älskar att köra”. Scenen som ger känslan av att 
kameran ”dyker in” i bilen, förstärker texten ”Och 6 cylindrar i miljöklass 1.” genom att 
illustrera teknik i form av cylindrar inuti bilen.  
 
Retorisk Analys 
Ethos: Förtroende väcks genom att BMWs logga visas och att reklamfilmens utformning går 
i linje med slogan ”När du älskar att köra” och därmed med BMWs kärnvärde ”körglädje”. 
Förtroende väcks också genom att statistik på hur många som är nöjda med bilen och som 
tycker att du också borde köpa den, visas.  
Logos: Mottagaren leds till att förstå att bilen är riktigt bra genom att texterna ”96% tycker att 
du ska ha den.”,  ”BMW 5-serien har Sveriges mest nöjda ägare. Enligt Motormännens 
Nybilsundersökning.” och ”BMW 5201 170 hk från 299 500 kr 3 års fri service” visas. 
Mottagaren leds även till att förstå att bilen är snabb och kraftfull genom att filmsekvenser 
där bilen kör i hög hastighet på en kurvig väg visas, samtidigt som explosiv musik med 
mycket trummor spelas. Detta förstärks även genom att bilens hästkrafter (170 hk) 
presenteras.  
Pathos: En känsla av spänning väcks genom kontrasten mellan den lugna och den explosiva 
sekvensen. De snabba klippen där bilen kör ensam i hög hastighet på en kurvig väg ger både 
en känsla av spänning och frihet vilket kan relatera till BMWs kärnvärde ”körglädje”.  
 
 
BMW 2007 
 
Denotation: Reklamfilmen inleds med att visa en fridfull bild på en racerbana i 
soluppgången tillsammans med texten "Nürnburgning, Tyskland 07.30”. I bakgrunden hörs 
motorljud, en kyrkklocka som ringer och fågelkvitter. Nästa klipp är filmat som om man 
sitter i förarsätet på en racerbil som kör riktigt snabbt på racerbanan i soluppgången. 
Samtidigt hörs höga motorljud och sladdande bildäck. Därefter visas bilen från ett 
utomstående perspektiv där olika delar av bilen är filmade i närbild samtidigt som bilen kör 
fort på racerbanan. Fortfarande hörs höga motorljud och sladdande bildäck. Alternerande 
filmklipp som precis beskrivits visas några gånger innan målet på racerbanan dyker upp och 
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bilen filmas från sidan när den stannar med sladdande däck vid målet och läktaren. I samband 
med detta dyker en BMW logga upp samtidigt som en en djup manlig röst säger ”Mer kraft 
med mindre förbrukning, kompakt design med plats för fler. Nya BMW X5 sätter en ny 
standard i en klass den själv har skapat.”. Därefter blir bilden svart och den vita texten ”Nya 
BMW 5-serie Sedan & Touring. Nya BMW 3-serie Cabriolet. Nya BMW X5. Nya BMW 1-
serie. En del av NYA BMW 53X51. Vår största lansering någonsin. 2 helger. 5 modeller. 45 
innovationer. Premiär 24 mars. Läs mer på bmw.se." visas. Under loggan som fortfarande är 
kvar kommer även texten ”När du älskar att köra”. 
 
Konnotation: Att det är en BMW bil som kör på racerbanan och inte en ”riktig” racerbil 
konnoterar att en BMW bil är snabb och kraftfull likt en racerbil. Detta förstärks även med 
texten ”Mer kraft med mindre förbrukning, kompakt design med plats för fler. Nya BMW X5 
sätter en ny standard i en klass den själv har skapat.”. Att reklamfilmen delvis är filmad från 
perspektivet så man får känslan av att sitta i förarsätet förstärker känslan av hur snabb och 
kraftfull bilen är. Vidare är bilen helt ensam på racerbanan i soluppgången och föraren kan 
köra så snabbt han/hon vill utan att behöva ta hänsyn till något annat runtomkring. Detta, 
tillsammans med känslan av att sitta i förarsätet, kan vara ett sätt för BMW att illustrera deras 
kärnvärde ”körglädje”. 
 
Retorisk Analys 
Ethos: Förtroende inges då reklamfilmen är filmad på en av världens mest kända racerbanor 
där flera stora mästerskap har arrangerats. Förtroende inges även genom att det är en stabil 
och djup manlig berättarröst. Detta ger känslan av att det är en man i medelåldern som pratar 
och det kan skapa förtroende hos den eventuellt tilltänkta målgruppen. Slutligen inges 
förtroende genom att hela reklamfilmen går i linje med BMWs kärnvärde ”körglädje”. 
Logos: Mottagaren leds till att förstå att bilen är snabb och kraftfull då bilen kör snabbt på en 
världskänd racerbana som om den vore en riktig racerbil. Denna förståelse förstärks genom 
att reklamfilmen delvis är filmad från perspektivet som om mottagaren själv sitter i förarsätet 
på bilen.  
Pathos: En känsla av spänning och frihet skapas då bilen kör ensam på racerbanan i hög 
hastighet i soluppgången. Detta kan relatera till BMWs kärnvärde ”körglädje”. 
 
 
BMW 2014 
 
Denotation: Hela reklamfilmen är filmad med en drönare högt ovanifrån. I första scenen 
visas en korsning av en mindre landsväg i skogen. Solen skiner och landskapet ser ut att vara 
frostigt. En bil kommer körandes på en av landsvägarna genom skogen. I bakgrunden hörs en 
skata/kråka låta, annars är det tyst förutom ”naturligt tyst brusljud”. I nästa scen filmas 
samma landsväg och skog, men denna gång är marken inte frostig utan solen skiner, 
fågelkvitter hörs och gräset och skogen ser väldigt grön ut. I nästa klipp visas en motorväg 
och en landsväg som korsar varandra. Bredvid vägarna ligger åkrar som är vita och det snöar. 
En bil kommer körandes på motorvägen och en annan bil kommer körandes på den korsande 
landsvägen och endast ljudet av bilarna hörs. I nästa scen filmas ännu en gång en korsning av 
två mindre landsvägar, men denna gången är de omgivna av frostiga åkrar och några gårdar. 
En lastbil kör längs den ena landsvägen. I samband med detta klipp dyker texten ”BMW 
xDrive, Intelligent fyrhjulsdrift” upp. Texten byts sedan ut mot följande text ”För Sveriges 
365 årstider. Mer om BMWxDrive>>”. Samtidigt visas även BMWs logga tillsammans med 
texten ”När du älskar att köra”.  

http://bmw.se/
http://bmw.se/
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Konnotation: De olika klippen av vägarna med den omgivande naturen symboliserar 
Sveriges skiftande klimat, väder och årstider. Klippet när det snöar symboliserar exempelvis 
en vinterdag och klippet med det gröna landskapet och fågelkvitter symboliserar exempelvis 
en sommardag. Reklamfilmen illustrerar att BMW erbjuder bilar som passar alla årstider i 
Sverige. Detta förstärks även av texten som visas. Fyrhjulsdrift kan behövas när det är svårare 
väglag, exempelvis på en kall vinterdag. 
 
Retorisk Analys 
Ethos: Förtroende inges då mottagaren känner igen sig i de olika landskapen som visas, samt 
då mottagaren känner igen sig i att vädret kan variera väldigt mycket i Sverige.  
Logos: Mottagaren leds till förståelsen om att bilen lämpar sig för alla årstider och därmed 
alla typer av väglag genom att texterna ”BMW xDrive, Intelligent fyrhjulsdrift”  och ”För 
Sveriges 365 årstider. Mer om BMWxDrive>>” visas. Detta förstärks även genom att  
filmsekvenser där bilar kör på olika typer av väglag under olika årstider, visas.  
Pathos: En känsla av igenkänning och gemenskap ges då reklamfilmen avbildar svenska 
landskap. Reklamfilmen anspelar även på humor och detta illustreras med texten ”För 
Sveriges 365 årstider.”. Sverige har ju egentligen fyra årstider, men då vädret skiftar väldigt 
mycket från dag till dag kan exempelvis en sommardag ibland kännas som en regnig höstdag.  
 
 
BMW 2016 
 
Denotation: I första scenen, som är filmad från sidan, ses modellen Gigi Hadid komma 
gåendes på en stor asfalterad väg mitt i öknen. Hon har en röd kort v-ringad klänning och 
höga röda klackar på sig. Håret är uppsatt i en stram hästsvans och hon går med stadiga steg 
över asfalten mot tre likadana blåa bilar som står parkerade bredvid varandra en bit bort. 
Samtidigt som hon går tittar hon med en stadig blick rakt in i kameran som fortfarande filmar 
henne från sidan. I samband med detta säger en djup manlig berättarröst ”Can you keep your 
eyes on Gigi?”.  I bakgrunden hörs bilmotorer som gasar på tom växel. Nästa scen är filmad 
framifrån och visar när Gigi kliver in i passagerarsätet på bilen i mitten. I samband med detta 
säger berättarrösten ”How about in the first ever BMW M2?”. I nästa sekund sker en snabb 
utzoomning och de tre bilarna gasar på och kör framåt i snabb hastighet. Ytterligare två 
likadana BMW bilar ansluter sig från sidorna och därefter börjar bilarna blanda sig samtidigt 
som de kör framåt. I samband med detta dyker texten ”Professional drivers on a coded 
course. Do not attempt.” upp. Efter en stund stannar bilarna uppradade bredvid varandra 
framför siffrorna 1-5 och berättarrösten säger ”So, which one is she in?”. Därefter spelas 
BMWs signaturslinga och texten ”Take a guess at eyesongigi.com. The first-ever BMW M2” 
visas. Även BMWs logga med texten ”The Ultimate Driving Machine” visas.  
 
Konnotation: Gigi Hadid är en världskänd modell och har normalt många blickar på sig. 
Berättarrösten som säger ”Can you keep your eyes on Gigi?” och ”How about in the first ever 
BMW M2” i kombination med att Gigi kliver in i en av bilarna som sedan kör i snabb 
hastighet framåt samtidigt som de blandar sig, konnoterar att trots att det vanligen är lätt att 
hålla ögonen på Gigi, så är det inte det när bilarna åker så snabbt och blandar sig. Alltså 
oavsett hur stor dragningskraft Gigi Hadid har, så hjälper inte det då BMW M2 bilen är så 
snabb och kraftfull att det inte går att hålla koll på vilken bil som Gigi sitter i. Detta förstärks 
av berättarrösten som när bilarna parkerat säger ”So, which one is she in?”. Detta sägs på ett 
sätt med glimten i ögat, precis som att det är självklart att det inte gick att hålla blicken på 

http://eyesongigi.com/
http://eyesongigi.com/
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henne när bilarna körde så snabbt. Att reklamfilmen försöker visa på acceleration, kraftfullhet 
och snabbhet förstärks av texten som säger ”The Ultimate Driving Machine”. 
 
Retorisk Analys 
Ethos: Förtroende inges genom att ha med Gigi Hadid i reklamfilmen. Gigi är en världskänd 
modell som många känner till. Förtroende inges även genom att det är en stabil och djup 
manlig berättarröst. Detta ger känslan av att det är en man i medelåldern som pratar och det 
kan skapa igenkänning hos den eventuellt tilltänkta målgruppen. Förtroende inges även 
genom att BMWs logga med texten ”The ultimate driving machine” visas på slutet.  
Logos: Mottagaren leds till att förstå att bilen är snabb och kraftfull genom insikten om att det 
inte går att hålla koll på vilken av bilarna som Gigi sitter i, trots att hon har en stark 
dragningskraft med sitt utseende.  
Pathos: Känslor av nyfikenhet och engagemang väcks genom att reklamfilmen med dess 
berättarröst ger tittarna en utmaning. Dessutom går det att ana en underton av humor och 
ironi. Detta illustreras t.ex. då berättarrösten i slutet säger ”So, which one is she in?” på ett 
sätt med glimten i ögat och som att det är självklart att mottagaren inte kommer gissa rätt. 
Reklamfilmen ger även känslan av spänning då bilarna kör i hög hastighet.  
 
 
BMW 2018 
 
Denotation: Första delen av reklamfilmen är filmad i hemmet hos en familj som består av en 
mamma och en pappa och en son på ca 5 år. I vardagsrummet står en julgran och mamman 
och pappan delar ut julklappar till den lilla pojken. I det största paketet som pojken får finns 
en leksaksbil som pojken kan sitta på och köra runt med. Bilen är vit och har några ränder i 
röda, blåa och svarta färger. På bilen finns även BMWs blå och vita logga och texten 
”Power”, samt texten ”BMW”. Pojken blir jätteglad för bilen och kör runt i den hela dagen 
fram till att han ska gå och lägga sig på kvällen. Samtidigt som mamman nattar pojken får 
man se pappan som sitter i soffan i vardagsrummet vid julgranen och sneglar på leksaksbilen. 
I nästa sekund tar pappan tag i leksaksbilen och går iväg. I nästa scen får man se de lilla 
pojken vakna upp på morgonen. Det första han gör efter att ha sträckt på sig är att springa 
iväg till sin nya leksaksbil. Han hittar den på köksbänken i köket helt lerig och nedsmutsad 
och pojken ser förvirrad och överraskad ut. I nästa scen filmas den leriga leksaksbilen i 
närbild och texten ”Ge något du älskar till någon du älskar. BMW lifestyle.” dyker upp. Fram 
tills nu har en glad julsång spelats under hela reklamfilmen. Julmusiken tystnar sedan och 
BMWs logga tillsammans med texten ”När du älskar att köra” dyker upp. I samband med 
detta spelas BMWs klassiska signaturslinga.  
 
Konnotation: Granen i vardagsrummet symboliserar julen och att föräldrarna delar ut 
presenter vid julgranen konnoterar att det är juldagsmorgon. Att pappan går iväg med 
leksaksbilen när sonen somnat på kvällen och att leksaksbilen står lerig på köksbänken på 
morgonen dagen efter, illustrerar att pappan själv tycker om leksaksbilen väldigt mycket och 
att han har lekt med den hela natten. Detta förstärks av texten ”Ge något du älskar till någon 
du älskar. BMW lifestyle.” och leksaksbilen kan ses som en metafor för en riktig BMW bil.  
 
Retorisk Analys 
Ethos: Trovärdighet väcks genom att pappan tycker om BMW bilen så väldigt mycket, trots 
att det är en leksaksbil. Om till och med en vuxen man älskar en liten BMW leksaksbil, då 
borde den riktiga produkten vara riktigt älskvärd och bra. Förtroende inges även genom att 
avsändaren trycker på att BMW är mer än bara en bil, utan att det är en livsstil.  
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Logos: Mottagaren leds till förståelsen att BMWs bilar är bra då de är väldigt omtyckta av 
många förare. Detta visas genom att både pappan och pojken älskar att leka med leksaksbilen 
och förstärks av texten ”Ge något du älskar till någon du älskar.” Mottagaren leds även till 
förståelsen om att BMWs bilar är kraftfulla då texten ”Power” står på leksaksbilen.  
Pathos: Att ha med ett barn och visa relationen mellan barn och förälder kan väcka många 
igenkännings- och kärlekskänslor, om mottagaren själv är förälder. Reklamfilmen är även 
humoristisk då den ger känslan av att pappan är avundsjuk på sonens leksaksbil och det ser ut 
som att han har lekt med bilen hela natten. Att reklamfilmen utspelar sig under julafton ger en 
känsla av igenkänning, gemenskap och glädje.  
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Bilaga 2: Vem har skrivit vad 

- Inledning: Hannah och Karolina 
- Bakgrund: Hannah 
- Tidigare forskning: Hannah har skrivit om hur reklamen tenderar att förändras. 

Karolina har skrivit om reklam inom bilbranschen och om att reklam speglar 
värderingar i samhället. Både Hannah och Karolina har skrivit om den ökande oron 
för klimatförändringarna. 

- Teori: Karolina 
- Metod: Karolina har skrivit om semiotisk analys och Hannah har skrivit om retorisk 

analys. Övriga delar är skrivna tillsammans.  
- Resultat: Hannah har skrivit om vad som karaktäriserat Volvos reklamfilmer de olika 

årtiondena och Karolina har skrivit om vad som karaktäriserat BMWs reklamfilmer 
de olika årtiondena. Hannah har skrivit om klimatrelaterade aspekter i reklamfilmerna 
och Karolina har skrivit om förändringen/den gemensamma utvecklingen.  

- Analys av resultat: Hannah och Karolina 
- Diskussion: Hannah och Karolina 
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Pressrelease         

 
En kvalitativ studie om Volvos och BMWs reklamfilmer mellan 
1990-2019   
 
Reklam har länge varit ett viktigt medel för företag för att lyckas övertyga 
konsumenter om att köpa en produkt eller tjänst som ett företag erbjuder, men har du 
någon gång reflekterat över att reklam i dagens samhälle tycks skilja sig väldigt mycket 
från hur reklam såg ut på 1990- eller 2000-talet? Eller har du någon gång funderat på 
hur vissa företag som producerar varor som har en negativ påverkan på omgivningen, 
väljer att utforma sin reklam om dessa varor?  
 
Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet inom 
ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt 
om/hur reklamfilmer inom bilbranschen har förändrats de senaste tre årtiondena och om den 
ökande oron för klimatförändringarna i dagens samhälle på något sätt återspeglas i 
bilföretagens reklamfilmer. Kunskap om hur reklam tenderar att förändras är viktig för alla 
företag i samhället eftersom reklam ökar företagets synlighet och försäljning. Totalt har nio 
reklamfilmer från Volvo och sex reklamfilmer från BMW undersökts. Dessa reklamfilmer 
har antingen visats på svensk TV eller publicerats på Volvo eller BMWs hemsidor eller 
YouTube-kanaler.  
 
Resultatet ger en antydan om att reklamfilmerna tycks ha förändrats från att fokusera på att 
framhäva bilen med dess egenskaper till att fokusera på att väcka känslor hos konsumenten. 
Inga aspekter av den ökande oron för klimatet verkar emellertid återspeglas. 
 
I ett samhälle i ständig förändring, som genom åren lett till nya villkor och utmaningar för 
bilföretagen gällande reklamproduktion, är det viktigt att bilföretag anpassar 
kommunikationen i sin reklam till omgivningens krav och förväntningar för att lättare 
accepteras av olika intressenter. Denna anpassning kan ses som extra viktigt för bilföretag då 
de gör reklam för en produkt som har en negativ inverkan på klimatet, samtidigt som 
människors oro för klimatförändringarna tycks öka och att de ställer allt högre krav på att 
företag ska arbeta mer hållbart. Att som företag ha klimataspekten i åtanke vid planering och 
produktion av reklamfilmer kan visa på ett ansvarstagande för klimatet och kan således öka 
acceptansen bland konsumenterna. 
 
Hannah Andersson och Karolina Arrenius      
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet   
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