
 

 

 

 

Att konstruera naturen 

- En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ida Dahlgren 
Stockholms Universitet  

Institutionen för mediestudier JMK  

Medie– och kommunikationsvetenskap 

Kulturvetarprogrammet 

VT 2018 

Handledare: Tom Buurman 

Examinator: Jonas Jonsson 

 

 



Att konstruera naturen - en kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories 

 

 

Abstract 

This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos 

Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global 

discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a 

series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. By analyzing two 

of these stories I wish to exemplify how storytelling is used in sales and marketing today. 

Social constructionism constitutes the scientific basis throughout this essay which main 

characteristic is to view the world as built by social constructions. In this context, portrays of 

nature is seen as constructions of reality and nothing else. Previous studies by Fuentes, 

Helmfrid, Ganetz and Hansen shows how nature has been portrayed in different contexts such 

as marketing practices, television shows and through the ideological relationship between 

human and nature. Their work contributes to an understanding of how nature has been and 

still is portrayed through human eyes and how nature in contexts as these should be seen as 

constructions and not as a definition of reality. The methods used is a mixture of qualitative 

approaches where narrative analysis and semiotic tools constitutes a combinational toolkit 

for establishing how nature is narrated in the two stories. The main theory used is a typology, 

originally made by Christian Fuentes in his study How Green Marketing Works - Practices, 

Materealities and Images (2015).  In the study Fuentes localize how different types of nature 

is portrayed in a context of selling environmental-friendly outdoor products. In addition to 

Fuentes typology, the concepts of naming, consending symbols and re-framing is used to 

identify how companies such as Volvo uses different tools to communicate a green profile and 

a sustainable company. The study shows that the nature in Nemos garden and Maria and 

Josefin is portrayed in a vary of different ways, mainly represented as fragile and impressive, 

but also as problematic and as a threat. Nature is also portrayed through narrative roles such 

as the object, the sender but also the enemy. The constructions of nature is a result from 

narrative events, where humans constitutes the central role as subjects and where nature is 

understood as a human object.  
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1. Inledning  

Modernitetens utveckling har länge kännetecknats av en ökande separation mellan människa och 

natur. I en tid präglad av såväl en smältande inlandsis som den globala uppvärmningen står det klart 

att det behövs en bättre symbios mellan människa och natur. Den tyske sociologen Ulrich Beck 

argumenterar för att klimatförändringarna är en sidoeffekt av modernitetens framgång vilken i sin 

tur har lett till att vi behöver vidta åtgärder och reflektera över samhällets strukturella 

uppbyggnader. Beck refererar till en såkallad "greening of modernity", vilken berör samhällets alla 

segment från politiker till lokala företag (Beck, 2010: 253). Massmedieforskaren Anders Hansen 

menar att det under de senaste 20 åren blivit allt vanligare att företag profilerar sig som naturens 

förespråkare. Ansvarstagande för miljö- och klimatfrågor används ofta vid profilering och 

marknadsföring av företaget, vilket har resulterat i användningen av naturkonstruktioner i allt fler 

sammanhang (Hansen, 2010: 141). 

 

Människans konstruerande av naturen kan göras både språkligt och visuellt och allt vanligare är att 

förmedla dessa konstruktioner genom berättelser, även kallat storytelling inom marknadsföring. 

Genom att använda storytelling hävdar forskare som Lockett och Jones (2009) att företag tenderar 

att nå ut till människor på ett emotionellt plan som annan marknadsföring inte förmår göra. 

Naturkonstruktioner varierar lika brett som mängden berättelser och får sin konstruerade form 

beroende på vilket budskap som ska kommuniceras från avsändaren, beskriver Robert Cox, 

professor inom kommunikationsvetenskap (Cox, 2013: 19).  I många fall används 

naturporträtteringar som metaforer eller som estetiska element, men ibland spelar naturen själv 

signifikativa roller, exempelvis i naturdokumentärer eller naturprogram på TV. Som genus- och 

medieforskare Hillevi Ganetz belyser i sin bok Naturlikt (2012) bör naturen som ses på tv eller i 

andra konstruerade sammanhang alltid betraktas som just konstruktioner. Ganetz poängterar att 

naturen vi beskådar på detta sätt inte är densamma som naturen i dess originella kontext, utan består 

i dessa situationer av mänskliga tolkningar.  

 

Under sommaren och hösten 2017 lanserade Volvo fem filmer under namnet Human made stories 

vars avsikt enligt företaget är att porträttera viktiga mänskliga pionjärer. Dessa menar Volvo är 

exempel på människor som inspirerar företaget och som även ämnar inspirera oss tittare. Genom att 

studera två av dessa berättelser, Nemos garden och Maria and Josefin, vill jag belysa hur 

konstruktioner av naturen kan göras och hur dessa bidrar till specifika uppfattningar om naturen. 

Likt Becks förklaring av "the greening of society" vill jag även uppmärksamma hur bilen i dessa 
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berättelser likt en symbol för moderniteten kan omdefinieras med hjälp av naturkonstruktioner i en 

storytellingkontext. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur naturen konstrueras i de valda berättelserna. Resultatet 

ämnar bidra till en ökad förståelse kring hur företag använder naturkonstruktioner för att förmedla 

en berättelse. I sin tur kan denna uppsats också bidra till en diskussion om hur naturkonstruktioner 

används i marknadsföring idag, samt hur dessa påverkar den aktuella miljödiskursen genom 

mänskliga uppfattningar av naturen. 

 

Frågeställningar: 

• Hur konstrueras naturen i filmerna Maria and Josefin och Nemos Garden? 

• Vilka roller tillskrivs naturen i filmerna? 

 

 1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen undersöker delar ur filmserien Human Made Stories, skapade av Volvo i samarbete med 

tv-kanalen Sky Atlantic. Filmerna har publicerats både på Volvos hemsida och på Youtube och 

innehåller relevant material för denna studie i form av naturkonstruktioner, i förhållande till en 

global miljödiskurs. De specifika filmerna har valts utifrån dess innehållsmässiga halt av 

naturkonstruktioner. Om uppsatsens omfång varit större, hade ett större material i form av flera 

filmer kunnat studeras. 

 

Filmen Maria and Josefin publicerades den 8 september 2016 och handlar om två entreprenörer 

som passionerat arbetar för att bevara ett naturområde i skärgården. Nemos garden visades först den 

21 augusti 2017 och skildrar far och son Sergio och Luca, som uppfunnit ett sätt att möjliggöra 

odling under vattenytan. Maria and Josefin har i skrivande stund visats 57 259 gånger på Youtube 

och Nemos garden har 279 653 visningar på samma kanal.  

 

1.3 Disposition  
Efter att syftet och uppsatsens frågeställningar presenterats följer en bakgrund om Volvo och Sky 

Atlantic samt en kort beskrivning av begreppet storytelling. Efter det följer kapitlet om tidigare 

forskning som innehåller flera aspekter av naturkonstruktioner i förhållande till försäljning och 
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marknadsföring. Här presenteras även en mer existentiell idé om hur naturen konstrueras av 

människan utifrån en studie gjord av Hillevi Helmfrid. Vidare följer avsnittet om uppsatsens 

vetenskapsteoretiska bakgrund, vilken utgörs av socialkonstruktionismen. Kapitlet ämnar ge 

läsaren en förståelse för den vetenskapsteoretiska bakgrund jag som skribent utgår från när jag 

studerar mitt empiriska material. Vidare följer det teoretiska ramverket som jag kommer att 

använda mig av i själva analysen. Här utgår jag främst från en typologi, hämtad ifrån Christian 

Fuentes etnografiska studie från 2015, där naturen kategoriseras beroende på hur den framställs i 

olika försäljningskontexter. Ett specifikt urval av Fuentes typologi har använts utifrån de naturtyper 

som återfunnits i materialet. Utöver naturtyperna används tre teoretiska begrepp: Naming, 

consending symbols och reframing. Dessa används för att kartlägga specifika sätt att använda sig av 

naturen för att kommunicera hållbara ställningstaganden genom marknadsföring. Vidare följer 

kapitlet där uppsatsens metoder presenteras som utgörs av såväl semiotiska som narrativa verktyg. 

De semiotiska verktygen utgörs av begreppen denotation och konnotation samt syntagm och 

paradigm. Den narrativa analysens metodverktyg är i utgångspunkt aktantmodellen. Modellen 

avser att kartlägga berättelsens olika roller som i sin tur möjliggör urskiljandet av berättelsens 

motiv och tema. Utöver modellen används de narrativa begreppen anslag, dramatisk stegring och 

vändpunkt för att beskriva berättelsens förlopp samt för att notera de specifika drag som tillskrivs 

respektive begrepp. Så följer uppsatsens analys som genomförs med hjälp av såväl metoderna som 

de teoretiska begreppen. Analysen innehåller utöver kartläggning av naturkonstruktioner också 

referenser till delar av den tidigare forskning som presenteras. Avslutningsvis följer uppsatsens 

sista kapitel som utgörs av diskussion och slutsats. Detta avsnitt sammanfattar uppsatsen syfte och 

frågeställningar, samt belyser de samband som kunnat urskiljas mellan empiriskt material, teori och 

tidigare forskning. Diskussionen ämnar även lyfta tankar om hur Volvo genom dessa filmer 

påverkar den globala miljödiskursen med referens till Becks artikel som nämndes i inledningen.   

 

1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 Volvo och Sky Atlantic 

Berättelserna om Nemos garden och Maria and Josefin är skapade av Volvo men presenteras i 

samband med den engelska kanalen Sky Atlantic. Kanalen profilerar sig genom att erbjuda 

samarbeten med fokus på storytelling, likt filmerna som studeras i den här uppsatsen. På företagets 

hemsida presenterar Sky Atlantic sig enligt följande text, vilket indikerar en direkt approach mot 

storytelling. 
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      Advertisers on Sky Atlantic will see their brands situated around and amongst great storytelling and award   

      winning television from the US and UK. With top class, ‘lean in’ content exploring new worldsdigging deep   

      into characters and award winning stories, it is an exciting channel for brands to get involved and  

      align themselves with (https://www.skymedia.co.uk) 

  

Volvo lanserade sin första bil 1927 under svenskägda former men ägs idag av det kinesiska 

företaget Zhejiang Geely Holding (volvocars.com). Under 2016 sålde Volvo totalt 534 332 bilar 

vilket innebar rekordförsäljning för företaget (ibid). Företaget präglas starkt av sitt svenska 

ursprung och har lanserat reklamfilmer med svenska teman och på hemsidan dras många paralleller 

till svensk kultur, däribland kanelbullar och vinterlandskap. På företagets hemsida tilldelas mycket 

utrymme till hållbarhet i förhållande till naturen och omvärlden. Volvo uttrycker ett helhetstänk 

gällande begreppet hållbarhet där man bland annat uttrycker sig såhär: 

 

      We are a brand for people who care about other people and the world in  which we live.This is at the core of   

      our business and of our approach to sustainability. Our commitment is about re-thinking sustainability, and goes 

      beyond our operations and our cars, and into society. It makes us think again every time we take decisions that  

      affect the world and the lives of people" (ibid). 

 

 

1.4.2 Storytelling 

Storytelling är en trend som blivit allt vanligare inom marknadsföring och kan definieras på 

olika sätt. Enligt framtidsforskaren Rolf Jensen kan storytelling förklaras som ett sätt att 

förmedla ett företags värderingar. Han menar att själva produkten i sammanhanget är sekundär 

då syftet i en storytelling-kontext är berättelsen i sig, och det är genom denna som företaget 

säljs in till kunden (Jensen, 1999: 53). Docent och forskare inom varumärken Mirjam Salzer-

Möring och vetenskapsforskare Lars Strannegård förklarar hur dagens konsumtionssamhälle 

kräver mer av en produkt än att den är "bra" för att sälja. Företagen måste idag snarare knyta 

själva produkten till en livsstil eller ett koncept (Salzer-Mörling och Strannegård, 2002: 224) 

för att på ett effektivt sätt nå kunden. Med känslor och värderingar som ingredienser formas 

berättelser snarare än direkt reklam, i syfte att marknadsföra en produkt. 

 

1.4.3 Miljöförändringar som diskurs 

Som tidigare nämnts så valdes filmerna i uppsatsen främst utifrån dess naturporträtteringar i 

förhållande till debatten om den globala miljön. Hansen argumenterar för att mediala 

porträtteringar av naturen bidrar till allmänna definitioner av naturen och det naturliga (Hansen 
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2010: 135). Robert Cox, forskare inom stadskunskap menar att den publika sfärens definitioner 

av miljön och naturen formas av aktuella diskurser om naturen, miljön och klimatförändringar. 

Cox belyser även hur den publika sfären fungerar som ett diskursivt forum för klimat- och 

miljömässig kommunikation där uppfattningar såväl formas som bidrar till den allmänna 

uppfattningen om natur och miljö (Cox, 2013: 32). 

 

 1.5 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning jag valt som utgångspunkt och som stöd för mina observationer inramar 

hur naturen kan konstrueras i olika sammanhang. Detta representeras av studier som till största 

del fokuserar på naturkonstruktioner i en marknadsföringskontext. Även ett mer ideologiskt 

perspektiv av hur naturen konstruerats under tid, samt hur naturkonstruktioner använts i 

naturprogram på SVT presenteras i det här avsnittet. 

 

I agronomen Hillevi Helmfrids rapport Natursyn - Tre svar på vad natur är (2007) presenteras 

tre natursyner som studerats i förhållande till hållbarhet. Studiens syfte är att verka som grund 

för människor som på något sätt arbetar med hållbarhet. Den kan då fungera som underlag för 

samtal där man vill uppnå en ökad medvetenhet kring sina egna, men även andras existentiella 

antaganden om vad natur är (Helmfrid, 2007: 8). Studien har resulterat i följande naturtyper:  

 

1. Den outsinliga källan – Denna syn skiljer drastiskt på människa och natur där människan är 

subjekt och naturen hennes objekt. Människan ses här som den själsliga, förnuftiga och 

moraliska och har därmed alla förutsättningar för att bemästra den vilda naturen med sina 

överlägsna egenskaper. Naturen förväntas läka sig själv efter mänsklig förödelse, och det som 

fullständigt förstörts anses kunna ersättas av modern teknik. Den outsinliga källan representerar 

en natursyn där människan står i centrum. Hon har därför tillgång att bruka och utnyttja naturen 

på det sätt som gynnar henne bäst (Helmfrid, 2006: 6).  

 

2. Den sköra evighetsmaskinen – Här dras inte en lika stark skiljelinje mellan människa och 

natur, utan människan ses som en del i naturens kretslopp. Naturen betraktas enligt denna syn 

som skör, och vid mänsklig förstörelse bör naturen repareras och inte ersättas av mänskliga 

substitut. Här anses människan ha ett ansvar att tänka långsiktigt genom att anpassa sitt liv till 

naturens kretslopp. Människan ser dock sig själv som den som har möjlighet att vårda, förbättra 

och stärka den planet och natur som av namnet att döma ska existera i evighet. Likt den första 
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natursynen ses människan som subjekt och naturen som objekt som bör vårdas istället för att 

exploateras av människan (ibid, 29).  

 

3. Den gemensamma kroppen – Den natursyn som inte skiljer på människa och natur. Här ses 

människan som ett med naturen där djur, växter, människor och land är jämlikar. Enligt denna 

natursyn är naturen delvis ett subjekt men främst är den sammanvävd med människan (ibid, 

30). 

 

Helmfrid menar att människans olika natursyner delvis är ett resultat av tre orsaker 1) Oenighet 

på grund av olika kunskap 2) Intressemotsättningar och 3) Oenighet på grund av olika 

existentiella grundantaganden. Dessa överlappar ibland varandra och är inte endast 

representerbara en och en (ibid, 12). Helmfrids tre naturtyper kan kopplas till Becks 

argumentation om modernitetens effekter på naturen, där relationen mellan människa och natur 

varit föränderlig under tid. Den outsinliga källan kan ses som den relation mellan människa och 

natur som varit dominant under en lång tid och som medfört negativa effekter på natur och 

miljö. Den sköra evighetsmaskinen är snarare talande för den relation som tagit form mellan 

människan och naturen på senare år och som finns representerat i de båda filmerna som 

studeras i den här uppsatsen. 

 

Vidare diskuteras naturkonstruktioner av Hillevi Ganetz i hennes bok Naturlikt – Människor, 

djur och växter i SVT:s naturmagasin, i vilken Ganetz studerar hur naturen konstruerats i 

naturprogram på SVT sedan 60-talet. Till skillnad från Helmfrid diskuterar Ganetz hur 

människans kulturella erfarenheter formar konstruktioner av naturen, medans Helmfrid snarare 

belyser en historiskt ideologisk relation mellan människa och natur. Ganetz använder 

dikotomierna kultur och natur för att förklara hur människans kulturella erfarenheter appliceras 

på vad som uppfattas som naturligt, där det naturliga sedan appliceras på naturen, som slutligen 

används som argument för det onaturliga. Boken präglas av ett genusperspektiv där 

maskulinitet står i fokus för analysen, då naturmagasinen främst inkluderar män såväl framför 

som bakom kameran (ibid, 31). Naturmagasinen som Ganetz studerat präglas främst av en 

pittoresk natursyn i skildringar av den svenska naturen. Även en mer storslagen porträttering av 

naturen återfinns i inslag, främst från utlandet som ofta ackompanjeras av stråk- och 

orkestermusik vilket förhöjer den storslagna och gripande känslan (ibid, 118). Ganetz belyser 

att inslag om miljödebatten generellt saknas, även om den under sporadiska tillfällen getts 

utrymme i samband med exempelvis debatten om valfångst eller med organisationen 
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Greenpeace på 70-talet (ibid, 110). I övrigt menar Ganetz att naturprogram på TV främst är 

berättelser om natur men också om kultur då den ena inte kan existera utan den andra (ibid, 

27).  

 

Anders Hansen diskuterar likt Ganetz begreppet konstruktion men i förhållande till natur- och 

miljö i reklam- och mediesammanhang. I boken Environment, media and communication 

diskuterar han hur reklam och media bidrar till en generell uppfattning av naturen. Denna 

uppfattning menar Hansen är föränderlig över tid. Den samverkar med såväl kulturella, 

historiska och sociala diskurser och kan liknas vid Beck och Helmfrids resonemang om den 

föränderliga relationen mellan människa och natur (ibid, 510). Hansen noterar i sin studie 

Discourses of nature in advertising från 2002 ett flertal naturtyper, bland andra nature as a 

threat och human/mastery power over nature, som förekommit i engelska reklamfilmer från 

50-talet och framåt (ibid, 506-507). Dessa porträtteringar kan tyckas omoderna idag men har 

återfunnits i analysen vilket jag återkommer till i analyskapitlet. En vanligt förekommande 

porträttering av naturen som ofta förekommer i marknadsföringssammanhang menar Hansen är 

nature as a mythical image of the past. Skildringen används för att iscensätta en mystisk bild av 

en föregången tid, exempelvis barndomen som präglats av sommar, sol och gröna landskap. 

Även mötesplatsen som en symbol för tillhörighet och den småskaliga landsbygden inkluderas 

här (ibid, 149). 

 

Slutligen vill jag lyfta fram Christian Fuentes, forskare inom marknadsföring och 

konsumtionskultur som specialiserar sig inom områden som grön marknadsföring och grön 

konsumtion . I studien How green marketing works – Practices, Materealities and images 

(2015) berör Fuentes naturkonstruktioner ur ett marknadsföringsperspektiv med fokus på 

såkallad grön marknadsföring. I den etnografiska studien har han noterat hur svenska butiker 

som säljer friluftskläder använder naturkonstruktioner för att framställa sina produkter som 

miljövänliga (Fuentes, 2015: 10). Genom att studera marknadsföringspraktiker i butiken kunde 

Fuentes fastslå att gröna produkter marknadsförs på samma sätt som andra produkter men att 

produkterna frontas och inramas på ett annorlunda sätt (ibid). Fuentes noterade ett flertal 

naturkonstruktioner, bland annat posters med landskapsillustrationer i skyltfönstret, en 

kassadisk i trä, grönmålade väggar och stockliknande bänkar att sitta på med ett underlag av 

konstgjort gräs och högtalare som spelade upp fågelsång. Naturen konstrueras både som 

idyllisk och kraftfull men också som ömtålig när det kommer till marknadsföringen av de 

miljövänliga produkterna. Detta i en paradoxal relation där företaget vill sälja, men samtidigt 
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ifrågasätter sin egen verksamhet genom att delvis erbjuda miljövänliga material (ibid, 19). Det 

är inte ovanligt menar Fuentes, att använda kritik mot konsumtion, nedskräpning och 

miljöfarliga tillverkningsprocesser som argument för de ”miljövänliga” produkterna. Företaget 

kan skapa olika sammanhang för att sälja sina produkter där naturen kan konstrueras som såväl 

problematisk och farlig som avslappnad och äventyrlig (ibid). 

 

Fuentes drar slutsatsen att marknadsföringen av gröna produkter sker genom framställningar av 

situationer, där produkterna kan ses som lösningar på problem som kan uppstå i förhållande till 

naturen. De gröna produkterna promotades som redskap, vars syfte var att lösa kulturella och 

materialbaserade problem som i sin tur anses som bidragande faktorer till en frisk natur. 

Slutligen poängterar Fuentes att grön marknadsföring är en komplicerad process, där praktiska, 

sociala och konstruktionsriktiga färdigheter är avgörande för om marknadsföringen lyckas eller 

inte (ibid, 22). Fuentes menar även att grön marknadsföring handlar om att konstruera en 

verklighet och ett sammanhang där produkterna och företaget får ett tydligt syfte och verkar 

trovärdiga, likt användningen av storytelling. Fuentes studie och främst de naturtyper han 

kunnat urskilja ligger till grund för uppsatsens teoretiska ramverk. De naturtyper som 

återfunnits i det empiriska materialet utgörs av dessa. 

 

 1.6 Vetenskapsteoretisk bakgrund  

Konstruktionism och framför allt socialkonstruktionism är den vetenskapsteori som ligger till 

grund för den vetenskapliga utgångspunkten i den här uppsatsen. Grundidén inom 

konstruktionismen är att belysa hur olika fenomen kan ses som produkter av människan. Dessa 

fenomen är enligt konstruktionismen vårt mänskliga sätt att tolka eller förklara verkligheten på, 

och skulle kunna uppfattas på olika sätt av olika personer (Alvesson och Sköldberg, 2008: 81). 

 

Socialkonstruktionismen belyser framförallt verkligheten som en social konstruktion, där dess 

mest signifikativa roll är att ifrågasätta de verkligheter som tas för givna av människan (ibid). 

Människans kunskap är enligt socialkonstruktionismen kopplad till personliga och sociala 

konstruktioner och enligt teorin bör därför all kunskap betraktas därefter (ibid). När jag i denna 

uppsats studerar naturkonstruktioner är min utgångspunkt alltså att analysera dessa utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv, där betraktandet av naturen i det valda materialet grundas på 

mänskliga konstruktioner och inte på en definitiv verklighet.  
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 2. Teoretiskt ramverk 

          Det teoretiska ramverket utgörs till att börja med av en rad naturtyper, hämtade ur Fuentes 

studie som jag nämnde i avsnittet om tidigare forskning, vars syfte är att identifiera hur naturen 

konstruerats i filmerna. Vidare presenteras de teoretiska begreppen naming, consending 

symbols och re-framing. De möjliggör iakttagelser av hur Volvo använder sig av olika metoder 

för att indirekt argumentera för sina produkter i filmerna, vilket utgör en viktig dimension av 

analysen. 

 

För att kartlägga hur naturen konstrueras i filmerna kommer jag alltså i huvudsak att utgå från 

Fuentes studie, där han lokaliserat ett flertal naturtyper i samband med försäljning. Fuentes 

typologi har bedömts som mest relevant för den här uppsatsen då den inramar marknadsföring 

av gröna produkter i förhållande till försäljning. Det faktum att han belyser det paradoxala 

förhållandet som uppstår i förespråkandet av naturen samtidigt som man önskar en ökad tillväxt 

för företaget, ger uppsatsen en intressant vinkel då tillväxt i många fall leder till en ytterligare 

belastning på naturen. Utöver ett urval av Fuentes typologi kommer jag även att referera till 

nature as a threat, nature as nostalgia (Hansen) och den storslagna naturen (Ganetz) då dessa 

tydligt återfunnits under analysens gång, och bidrar till en mer precis kartläggning av 

naturkonstruktionerna i filmerna.  

 

 2.1 Naturtyper 

1. Naturen som en plats för avslappning – Naturen som en plats för avslappning där stillhet 

och tystnad dominerar och där människan får utrymme att samla kraft.  

 

2. Naturen som en plats för sociala aktiviteter – Naturen som social plats där mänskliga 

aktiviteter främjas i samband med familj och vänner. Naturen som lekplats.  

 

3. Naturen som svår och kunskapskrävande – Naturen som en vild plats som kräver 

mänskliga förkunskaper för att överlista.  

 

4. Naturen som njutbar men samtidigt problematisk – Naturen som en njutbar plats men som 

samtidigt innebär viss problematik för människan. Denna problematik kan kan lösas genom att 

använda sig av vissa produkter.  
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5. Naturen som skör och sårbar – Naturen i behov av mänskligt ansvarstagande och 

beskyddande. Denna naturtyp beskriver Fuentes som vanligt förekommande i så kallad grön 

marknadsföring, där moraliskt ansvarstagande inför en skör natur används som argument för att 

sälja ”naturvänliga” material och produkter.  

 

 2.2 Teoretiska begrepp 

Naming – Cox beskriver naming som en mänsklig aktion där vi genom språk namnger 

människor eller objekt. I den här uppsatsen talar jag främst naming i förhållande till naturen 

själv och dess olika element. Genom att använda naming, skapar och bildar människan 

uppfattningar om omgivningen och därigenom skapas även våra tolkningar om vad som är 

naturligt (Cox, 2013: 61). Cox poängterar att naming är ett grundläggande mänskligt drag och 

ett sätt att orientera sig i och till världen och betonar dess starka konstruktionistiska attribut 

(ibid). Genom att namnge saker på vissa sätt kan en eventuell negativ association förändras 

eller fastslås menar Hansen. Genom att tala om, eller synas i samband med exempelvis frågor 

om klimatförändringar behöver företag inte kommunicera ett grönt ställningstagande rakt ut. 

Företaget får således en grön profil endast genom att synas i sammanhang som indirekt främjar 

den gröna profilen (Hansen, 2013: 141). Cox belyser hur naming kan användas genom att 

exemplifiera en kampanj gjord av amerikanska The Water Enviroment Federation. Företaget 

klarade omdefiniera begreppet avloppssörja genom att döpa om det till biosolider. 

Avloppssörjan eller biosolider används i vissa fall som gödsel och kan innehålla giftiga 

kemikalier, genom att använda naming förändrades den negativa associationen av 

avsloppssörjan till en mer fördelaktig bild av den. Idag förklaras biosolider på WEF's hemsida 

som 

 

     the nutrient-rich organic materials resulting from the treatment of            

     domestic waste at a wastewater treatment facility (ibid, 61). 

 

Condensing symbols – Condensing symbols förklaras av Cox som ett ord, en fras eller en bild 

som berör och omvärderar dess befintliga betydelse. Denna fras eller bild kan komma att få en 

så kraftfull effekt att den omvärderar en redan stark association hos mottagarna, och ändrar den 

generella uppfattningen som varit gällande för symbolen (ibid, 71). Ett tydligt exempel på hur 

en condensing symbol kan verka i en klimatförändringskontext är hur isbjörnen kommit att bli 

en symbol för den smältande inlandsisen. Isbjörnen som tidigare likt andra djur kunde 
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förekomma i tecknade filmer och på vykort, ses sällan i dessa sammanhang idag då den så 

starkt förknippas med klimatförändringar (ibid). En consending symbol har enligt Cox 

förmågan att väcka starka känslor och minnen hos åskådaren, men kan också spela an på 

ångestladdade känslor inför situationer som den globala uppvärmningen (ibid). Även Hansen 

refererar till begreppet och belyser hur naturen och det naturliga är några av de mest använda 

symbolerna inom marknadsföring idag. Genom att använda dessa konstrueras goda, rena, 

autentiska och genuina produktassociationer och företagsprofiler (Hansen, 2010: 139).  

 

Re-framing och naturens kraft inom marknadsföring - Hansen förklarar hur naturen ofta 

används på ett mycket diskret sätt inom marknadsföring och nästan obemärkt smälter in i olika 

sammanhang. Detta, i samband med de djupt historiskt och kulturellt förankrade konstruktioner 

som förekommer i samband med naturen ger den dess starka ideologiska makt (ibid, 140). 

Detta kan förstås i samband med re-framing. Med hjälp av begreppet kan man förklara hur 

företag kan förändra en aktuell syn på exempelvis föroreningar eller klimatförändringar. 

Genom att uttrycka visioner om miljömedvetenhet leder företaget konsumentens tankar till 

ansvarstagande, detta istället för tankar om exploatering och miljöförstöring. Hansen 

exemplifierar re-framing genom att belysa hur cigaretter och rökning historiskt förknippats med 

ord som freshness och health. Här sker en re-framing av cigaretten som symbol då dessa ord 

associeras med natur och naturlighet istället för med förorening, risk och exploatering av 

naturens resurser (ibid). Re-framing påminner om naming som tidigare förklarats, men 

karaktäriseras främst av dess naturreferenser, snarare än den språkliga associationen.  

 

 3. Metoder 

Uppsatsens övergripande metod är av kvalitativ sort som kännetecknas bland annat av att 

forskaren själv fungerar som huvudinstrument genom att välja, samla in och noggrant studera 

det valda materialet (Creswell, 2009: 175). Den kvalitativa metoden kan förstås i förhållande 

till dess motsats kvantitativ metod där forskaren arbetar med att samla in data, ofta av större 

rang där poängen är att kunna dra generella slutsatser av materialet. Den kvalitativa metoden är 

text- och bildbaserad och ämnar att undersöka ett specifikt/specifika material för att kunna säga 

något om just det materialet i dess specifika kontext (Ibid, 173). Kvalitativ metod grundad i 

konstruktionismen, kännetecknas även av det faktum att det kan vara svårt att fastslå hur 

analysen kommer att se ut samt vilket resultatet kommer att bli. Metodens främsta syfte är att 

lära om problemet/materialet som studeras utifrån materialet självt och att möjliggöra nya 
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infallsvinklar under processens gång (ibid, 176).  

 

De kvalitativa metoder jag använder mig av är narrativ och semiotisk analys. Både den 

narrativa analysen och semiotiken tillskrivs en större mängd verktyg och begrepp som är 

lämpliga för att studera materialet i den här uppsatsen. De begrepp jag använder  mig av har 

valts på grund av dess brukbarhet i samband med uppsatsens teoretiska ramverk. Om uppsatsen 

varit av större kvantitet så hade jag kunnat använda mig av ytterligare begrepp, vilket hade 

möjliggjort en ändå mer detaljerad analys. De valda metoderna och dess verktyg är alltså även 

ett resultat av uppsatsens omfång och har bedömts som mest relevanta utifrån uppsatsens syfte 

frågeställningar. 

 

 3.1 Narrativ analys  

Med berättelser som utgångspunkt är narrativ analys väl lämpad som metod för att studera 

uppsatsens empiriska material. Narratologi betyder läran om berättelser, och då jag studerar 

berättelser så lämpar det sig väl att använda just narratologi som metod. Inte minst för att 

undersöka vilka roller naturen tillskrivs i filmerna. Professor inom mediestudier Jostein 

Gripsrud menar med utgångspunkt i David Bordwell och Kristin Thompsons definition att: 

 

      En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som har ett   

     projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande händelser 

     (Gripsrud, 2002: 242).  

 

Kausala sammanhang betyder att de står i relation till varandra, likt orsak och verkan som även 

förklaras av Tzvetan Torodov: 

 

             Varje berättelse framställer delar av eller en hel rörelse från ett ekvilibrium (tillstånd av jämnvikt) 

     via ett disekvilibrium (tillstånd av bristande jämnvikt) till ett nytt och annorlunda 

                 ekvilibrium (ibid, 243). 

 

       Själva berättarformen menar Gripsrud, är en kulturell grundform som vi lär oss redan som små 

barn och dessa kausala händelser måste ingå i ett meningsfullt sammanhang där ett subjekt 

(människa, djur eller känslomässigt väsen) genomlever dessa sammanhang med ett projekt. 

(ibid, 247). Denna förklaring leder mig in på den modell som kommer att användas för att 

analysera filmens narrativa form. 



Att konstruera naturen - en kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories 

13 

 

 

3.1.1 Aktantmodellen  

Aktandmodellen används för att skapa en överblick över vad en berättelse handlar om. Med 

hjälp av modellen kan specifika roller urskiljas och hjälper till att befästa berättelsens motiv 

och tema. Modellen är hämtad från Gripsrud men härstammar ursprungligen från Vladimir 

Propps undersökning från 1928 och som kom att lägga grunden till aktantmodellen. Enligt 

modellen så utgörs berättelsens centrala del av att subjektet har ett projekt i samband med ett 

objekt (önskan eller längtan). Projektet kan inte genomföras utan en konflikt där subjektet får 

möta både motståndare och medhjälpare. Slutligen förflyttas objektet från någon eller något till 

något annat eller någon annan. Här sker en kommunikation, där något levereras från en 

avsändare eller givare till en mottagare. De sex rollerna som kan ses i modellen kallas aktanter 

och därefter har modellen fått sitt namn (ibid, 256).  

 

3.1.2 Narrativa begrepp  

De narrativa begreppen anslag, dramatisk stegring och vändpunkt kommer att användas för att 

lokalisera berättelsernas olika delar. Anslag är en introducerande scen som snabbt för åskådaren 

in i handlingen. Att notera anslaget i filmen kan säga något om de känslor filmskaparen har för 

avsikt att väcka hos tittaren (ibid, 256). Den dramatiska stegringen sker ofta i samband med en 

kris som sedan leder till vändpunkten som är en avgörande händelse som sedan leder fram till 

den slutliga situationen i en berättelse. Aktantkmodellen kan användas för att förstå berättelsens 

tema, vilket kan avgöras genom att titta på subjekt, objekt, medhjälpare och motståndare i 

berättelsen, medan motivet i berättelsen utgörs av den konkreta framställningen av situationer 

och personer. Motivet är det synliga och konkreta i en berättelse, medan temat består av 

underliggande förståelser av vad berättelsen handlar om, och som nödvändigtvis inte uttrycks i 

klarspråk (ibid). Motiv och tema kan sägas höra ihop med ytterligare ett begrepp nämligen 

berättaren. Gripsrud beskriver berättelsen som en handling, där berättaren alltid är en verklig 

person/personer som berättar själva berättelsen och som vi lär känna. Det är viktigt att skilja på 

berättaren och den faktiska författaren menar Gripsrud då dessa nödvändigtvis inte behöver ha 

så mycket gemensamt. Författaren kan exempelvis använda sig av en eller flera berättare som 

har helt andra agendor eller värderingar än författaren själv (ibid, 258). I det här sammanhanget 

betraktas Volvo som författaren medan berättarna utgörs av filmernas subjekt.  
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 3.2 Semiotik 

 För att möjliggöra en avkodning av specifika naturkonstruktioner fyller semiotiken en väsentlig 

roll då den tillåter en kritisk granskning av visuella texter både i form, bild och skrift (Rose, 

2007: 109). Semiotiken förklaras av Gripsrud som ett sätt att definiera tecken där texter, bilder 

och ljud bär på andra eller ytterligare meningar än vad man kan avslöja vid första anblick. 

Tecken är alltid något som står för någonting annat än det som visas i klarspråk, där 

representationer alltid framställer någonting som går utanför dess ursprungliga form (Gripsrud, 

2002: 27). Då denna uppsats till största del ämnar kartlägga hur naturen konstrueras i filmerna 

Maria and Josefin och Nemos Garden är semiotiken ett lämpligt metodval då den möjliggör att 

urskilja hur naming och consending symbols används för att konstruera naturen i filmerna.   

 

Filmerna kommer att analyseras utifrån begreppen denotation och konnotation, där denotation 

innebär att tolka vad bilden faktiskt föreställer utifrån ett universellt språk medan den 

konnotativa analysen ger utrymme för personliga och kulturellt bundna tolkningar av olika 

tecken (Barthes, 1977: 157). En denotativ tolkning av en bil uppfattas exempelvis av de allra 

flesta som just objektet bil, medan en konnotativ tolkning kanske för åskådarens tankar till 

avgaser eller miljöförstöring. Dock bör inte konnotationer förväxlas med associationer menar 

Gripsrud, då konnotationer är kulturellt etablerade medan associationer är högst individuella 

(ibid, 149).  Konnotation är av särskilt intresse för medieforskare menar Gripsrud, då det 

huvudsakliga studieobjektet är kultur. Konnotativa betydelser indikerar att teckens betydelser 

kan variera över tid och rum. Gripsrud exemplifierar detta genom att belysa hur platåskor varit 

ett mode under 70-talet, och sedan tycktes nästintill osmakligt på 80-talet. Idag anses det vara 

en retrotrend. Här talar man om den semiologiska pragmatiska dimensionen där pragmatisk 

betyder situationsbestämd, vilket innebär att kommunikation bestäms av dess plats och syfte 

(Gripsrud, 2002: 150). Tecknet får även sin betydelse genom relationen till andra tecken. Ett 

exempel på detta är hur ord förstås i förhållande till dess motsatsord där vad som är ljust 

bestäms genom det som är mörkt och det som är varmt bestäms av vad som är kallt (ibid, 153).  

 

Ytterligare två begrepp som tillskrivs semiotiken är syntagm och paradigm som syftar till 

språkliga egenskaper i en text. Gripsrud förklarar paradigm som språkets lagerhyllor där man 

hittar och tar fram de ord som passar på en viss plats i syntagmen (ibid, 151). Syntagmen kan 

förklaras som en ordningsföljd som ska fyllas med olika paradigm och paradigmet består av ett 
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antal tecken som konkurrerar om samma plats i syntagmet. Genom att använda detta 

begreppspar kan något förstås om hur naturen konstrueras i filmerna samt hur dessa 

konstruktioner kan kopplas samman till naming. Paradigmen kan antingen vara ord som liknar 

varandra och inneha en besläktad betydelse, eller vara ett parasynonymi som är kontrasterande 

ord såsom varm och kall. Poängen här är att ordet får sin betydelse i förhållande till det ord som 

konkurrerade med ordet innan det valdes. Tanken bakom detta är att den som skapat 

exempelvis filmen, har gjort ett val utifrån en begränsad uppsättning möjligheter som sedan får 

betydelsefulla konsekvenser (ibid, 165).  

 

 4. Analys 

De två filmerna har analyserats var för sig med hjälp av såväl semiotiska som narrativa 

metodredskap. Analysen utgår strukturmässigt från en narrativ ordningsföljd där anslaget 

studeras först. Sedan presenteras aktanterna subjekt, projekt och objekt samt motståndare och 

medhjälpare för att slutligen fastslå filmernas vändpunkt och överlämningen av objektet. 

Respektive analysdel avslutas med att fastslå berättelsens motiv och tema för att klargöra de 

synliga samt underliggande meningar som kan urskiljas i filmerna. Den mindre, kursiva texten 

som löper genom hela analysen utgör berättelsens dialoger och finns med för att tydligt påvisa 

hur specifika ord används i förhållande till naming och consending symbols. Jag vill poängtera 

att den narrativa analysen är gjord utifrån mina personliga och kulturella observationer. De 

narrativa aktanterna kan eventuellt uppfattas annorlunda av någon annan, vilket läsaren bör ta 

in i beräkning.  

 

 4.1 Nemos Garden 

 (https://www.volvocars.com/uk/about/humanmade/discover-volvo/nemos-garden, Hämtad 24/4-2018) 

  Längd: 5 min 41 sek 

 

4.1.1 Anslag 

Filmens anslag visar en äldre man som sitter vid ett köksbord, varvat med scener från ett 

basilikafält. Mannen säger:  

 

     Basil needs a lot of work. It suffers badly from humidity and cold weather. This year was a lousy  

     season. We have to think someting up, otherwise it will be the end. 

 

Det korta anslaget för tittaren på ett känsloladdat sätt in i handlingen och de tecken som är mest 
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framträdande i anslaget är den gamle mannen och basilikaodlingen. Hela anslaget präglas av en 

melankolisk musik. På en denotativ nivå ser vi en gammal man (avsändaren) i ett kök och en 

basilikaodling. På ett konnotativt plan kan dessa tecken tolkas som en trött, gammal man som 

förlorat hoppet om sin odling. Basilikan är denotativt ett tecken för en ätbar ört men konnotativt 

blir den i anslaget en symbol för naturen som skör och sårbar likt en av naturtyperna i  Fuentes 

studie. Att naturen är skör och sårbar bekräftas även genom att ordet suffers används i 

förhållande till basilikan, vilket nästintill förmänskligar örten likt Ganetz argumentation för att 

beskåda naturen genom mänskliga glasögon (Ganetz, 2012: 10). Genom att använda ordet 

suffers istället för dess motsatsord, njuta eller enjoy befästes synen om den sköra naturen 

genom paradigmatiska uppfattningar om basilikan. Hade man valt ett annat ord eller förklaring 

såsom it doesn’t like istället för suffers så hade inte basilikan uppfattats som lika ömtålig och 

känslig. Det är också just basilikan som blir subjektets objekt vilket jag återkommer till senare.  

 

Den melankoliska musiken bidrar till en allvarlig sinnesstämning som även den bekräftar att 

naturen i anslaget kan kategoriseras som sårbar. Att mannen använder ordet needs i förhållande 

till att basilikan kräver mycket arbete kan kopplas till Cox teori om hur naming används. När 

mannen förklarar att basilika kräver mycket arbete så bidrar det till en uppfattning om basilikan 

som en komplicerad och svår ört, vilket med hjälp av den gamle mannens hopplösa uttryck 

bidrar till att tittaren känner empati med den gamle mannen. Här kan ytterligare en naturtyp 

appliceras på materialet nämligen, naturen som svår och kunskapskrävande, där Fuentes menar 

att naturen är en vild plats som kräver mänskliga förkunskaper för att överlista. Det faktum att 

den gamle mannen inte klarar att kontrollera naturens negativa inverkan på naturen själv i form 

av basilikan indikerar att naturen är en vild och kunskapskrävande plats. 

 

4.1.2 Subjekt, berättare och projekt 

Efter att anslaget presenterats möts vi av en ny scen, där filmens ena subjekt det vill säga den 

drivande karaktären Sergio filmas underifrån, liggandes på rygg i öppet vatten. Efter några 

snabba sekvensbyten filmas en bil av märket Volvo som kör längs bergsvägen. Nästa korta 

sekvens består av en scen där kraftfulla vågor slår mot en bergvägg. Hela tiden spelas den 

melankoliska musiken, som även får ökad effekt när de kraftfulla vågorna slår mot berget. På 

väg mot havet filmas en basilikakvist liggandes på instrumentbrädan. Han säger:  

 

     I have spent all my life, exploring underwater, discovering it’s potential. This place, this community, 

     it’s in my blood, it is somewhere I care about immensely. I believe, if you look deep enough, there is 
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     always a sollution. I knew from my experience that the temperature of the ocean was pretty stabil. I 

     thought, can we grow vegetalbes underwater? Imagine a greenhouse at the bottom of the sea. 

 

Här presenteras alltså Sergios projekt, att möjliggöra att odla basilika under vattenytan. Det är 

också Sergio som är den huvudsakliga berättaren i filmen, men även hans son Luca och den 

gamle mannen Nemo fungerar som berättare.  

 

4.1.3 Medhjälpare  

En ny scen tar form och vi ser en plastpåse som sänkts ner i ett akvarium med hjälp av snören. I 

påsen skapas ett luftutrymme som fylls med jord samtidigt som vi hör Sergios son uttrycka ett 

starkt ifrågasättande av pappans idé om att odla under vattenytan. Allt eftersom scenen 

fortlöper, blir sonen snabbt Serigos medhjälpare och så småningom också subjekt. I nästa 

sekvens ser vi Sergio tillsammans med sin son sittandes i bilen, körandes mot havet. Nu ska 

idén om undervattensodling testas i större skala, genom att föra ner en stor plastbubbla i havet. 

 

      Whenever he has an idea, for some reason, it just takes form. It is brought to life. That is when I 

      thought, Gees, this could really help somebody. 

 

Här introduceras medhjälparna i form av både uppfinning och material. Dessa tilldelas rollerna 

som medhjälpare då de kan hjälpa Serigo att genomföra projektet. Även bilen kan tilldelas 

rollen som medhjälpare i form av det fordon som transporterar både subjekt och uppfinning, då 

den flera gånger är länken mellan människa och hav.  

 

Här påträffar vi även en Condensing symbol, nämligen plastbubblan. Plastpåsar och plast 

generellt, är i vanliga fall en symbol för miljöförstöring. Ofta visas plast i samband med hav i 

miljöföroreningskontexter för att påvisa plastens negativa effekter. I den här scenen får plasten 

en ny betydelse, då den blir ett tecken för en revolutionerande idé. Genom paradigmatiska 

betydelser från orden life och help, förstår vi plastpåsen som en bidragande faktor till nytt liv 

och hjälp istället som för ett miljöförstörande material. Tyngden i dessa ord och i scenen kan 

förstås med hjälp av ordens motsatsord död och förhindra. I samma scen ser vi hur Sergio och 

hans son fäster den stora plastbubblan på havets botten och allt tycks gå enligt planen.  
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4.1.4 Motståndare  

Det landskap som visas upp i form av gröna berg, kullar och himmel är plötsligt märkbart 

mörkare och ger ett dystert intryck. Himlen är mörkgrå, blixten slår ner i horisonten och man 

kan höra åskans muller. Naturporträtteringen i scenen är denotativt ett tecken för dåligt väder 

men konnoterar att någonting farligt eller oroväckande håller på att hända. Denna scen och 

nästa kallas för dramatisk stegring (Gripsrud, 2002: 243). Åskådaren möts plötsligt av en svart 

skärm, musiken tystnar och Sergios son säger: 

 

       And then, the storm hit. 

 

Den melankoliska musiken hörs igen, och nu ser vi plasten som spolats upp till ytan och kastas 

in mot stranden av de kraftfulla vågorna. Här skildras naturen som Nature as a threat (Hansen, 

2010: 144). Till skillnad från i inledningen, där naturen genom basilikan porträtterades som 

skör och ömtålig, har den i den här scenen snarare en hotfull roll. Deras uppfinning i form av 

plasten uppfattas som hjälplös och skadad av naturens krafter. Det är därmed naturen själv, i 

form av oväder som i filmen innehar aktanten motståndare. Ordet hit indikerar också att 

naturen uppfattas som hotfull genom dess besläktade betydelser där slå hör ihop med ord som 

skada och att göra illa. En ny scen tar form där Sergio står på en balkong och tittar ut över 

havet. Han säger: 

 

       To lose everything at that stage. It was hard to continue.  

 

Scenen förändras och nu är Sergio tillbaka hos den gamle mannen med basilikaodlingen. Här 

återkommer musiken, i en än mer melankoliskt anda. Sergio sätter sig med den gamle mannen i 

hans trädgård och mannen säger: 

 

       Look here, this basil has suffered from bad weather. There is very little we can do about it.  

       All our work  was for nothing. All gone. 

 

Precis som i inledningen benämns basilikan som lidande av naturens egenskaper (regn, kyla 

och torr luft) och enligt dramaturgin befinner vi oss i vad Gripsrud enligt narratologin kallar för 

kris (ibid, 244). Sergios odlingsförsök misslyckades på grund av stormen och den gamle 

mannens basilikaodling tycks omöjlig att rädda. 
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  4.1.5 Vändpunkt  

En ny scen tar form och vi ser Sergios son belägen vid ett skrivbord. I bild syns hans händer 

som placerar ut ritningar på skrivbordet samtidigt som han säger: 

 

     We just couldn’t give up. 

 

Nästa scen utspelar sig i en laboratoriumliknande miljö, där vi hör Sergios son förklara hur 

projektet med undervattensodlingen trots allt kan lyckas. Vi hör Serigo säga: 

 

    Lucas passion made me believe again. That was an act of love, an act of friendship. 

 

Sergios ord befäster själva vändpunkten. Efter att krisen nått sin höjdpunkt och projektet 

tycktes omöjligt att genomföra signalerar orden believe again i kontrast till den gamle mannens 

ord all gone, att berättelsens subjekt kanske kommer att lyckas med sitt projekt.  

 

4.1.6 Överlämning av objekt 

Laboratoriescenen byts ut mot en ny scen där bilen åter kör längs med havet. I ett nytt scenbyte 

står Luca på stranden och tar på sig sin dykarutrustning tillsammans med en liten grupp dykare 

och de ger sig ut i vattnet. Luca säger: 

 

     The resources we use on land right now, will not be there in the future. They’re scarce and they will 

     run out. This idea that my dad dreamt about and we created together. This could really be    

     something for the future. Something that could change the future we live in. 

 

Vi har nått fram till berättelsens slutscen där Sergio blickar ut över havet och säger: 

 

     We are not a 100% sure that we shall be successfull but we have to try, just try. 

 

Här sker överlämningen av objektet (att lösa odlingsprojektet) till vetenskapen och människan 

själv i form av framtiden, där människans vetenskapliga lösningar eventuellt kommer att 

genomföra odlingsprojektet.  

 

Även om en melankoli präglar filmen i sin helhet i allt från den gamle mannens hopplöshet till 

filmmusiken, så är det först mot slutet som berättelsen behandlar ämnet klimatförändringar. 

Detta i den näst sista scenen där Luca hävdar att naturens resurser inte är tillräckliga och så 
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småningom kommer att försvinna. Likt tidigare porträtteras naturen även här som skör och 

sårbar, genom att Luca refererar till naturens resurser som scarce och they will run out. Luca 

förklarar vidare att deras projekt skulle möjliggöra en annorlunda och ljusare framtid för 

människans odlingsmöjligheter. 

 

4.1.7 Motiv och tema  

Vi kan förstå att basilikan (naturen) är berättelsens avsändare och att människan/mänskligheten 

är mottagaren. Dessa innehar även mer abstrakta meningar där basilikan står för hjälplöshet 

och mänskligheten blir hopp och lösning. Subjekten Sergio och Luca representerar godhet och 

medhjälparna intellekt och kraft. Motståndaren som i filmen utgörs av naturen står för 

förödelse och sabotage.  

 

Berättelsens motiv och tema utgörs av den gemensamma nämnaren – naturen som får agera 

både objekt (basilikan) och motståndare (stormen). Motivet representeras av subjekten, dess 

medhjälpare och deras möjligheter att hjälpa människan att anpassa sig inför naturens 

oförutsägliga förändringar. Detta anspelar indirekt på klimatförändringar och på att människans 

resurser håller på att ta slut. Berättelsens tema blir tvåfaldigt då naturen tillskrivs olika roller i 

berättelsen, och då det är naturkonstruktioner som studeras i den här uppsatsen så hamnar fokus 

       på dessa. Å ena sidan porträtteras naturen som hotfull och oberäknelig i scenen med stormen. 

Här blir berättelsen och subjektet en hjältelik saga där subjektet och hans medhjälpare 

möjliggör en viktig lösning för framtida mänskliga generationer genom att överlista naturens 

oförutsägliga krafter. Å andra sidan när naturen genom basilikan och basilikaodlingen skildras 

som skör och sårbar blir det en historia där subjekten framstår som naturnära, ömma och 

vårdande av naturen. Gripsrud förklarar hur ett tema kan formuleras som en motsättning mellan 

två värden (ibid, 256), där berättelsen om Nemos garden å ena sidan handlar om människa i 

förhållande till naturen och å andra sidan om naturen i förhållande till människan. Vilken roll  

naturen spelar är därmed  avgörande för vilket tema som filmen tilldelas. Filmens två 

naturperspektiv (naturen som sårbar samt naturen  som ett hot) handlar alltså om samma tema – 

människan och naturen men de olika läsarterna tematiserar naturen på olika sätt. Vi kan förstå 

att berättelsen syftar till att prioritera perspektivet där naturen innehar rollen som objekt 

eftersom att berättelsens anslag, dramatiska stegring och vändpunkt spelar an på subjektets och 

medhjälparens ömma och vårdande relation till naturen.  
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  4.2 Maria and Josefin  

(https://www.volvocars.com/uk/about/humanmade/discover-volvo/maria-and-josefin (Hämtad 25/4-2018) 

Längd: 3 min 59 sek 

 

4.2.1 Anslag 

I filmens anslag sker en rad snabba klipp som efterlöper varandra. Vi skådar himmel och hav 

från baksidan av en båt vars motor lämnar spår längs vattenytan. Det är gryning och en mild 

vind hörs i bakgrunden. I nästa klipp befinner vi oss på samma plats men nu filmas en kvinna 

bakifrån, hennes hår blåser i vinden som fortfarande hörs i ljudbilden. Här noteras naturen som 

en plats för avslappning då den stillsamma båtturen kan tolkas som ett sätt att samla kraft från 

naturens omgivning. Båtmotorn tycks nästintill ljudlös och det är istället den milda vinden som 

hörs när båten snabbt far fram över vattnet. En ny scen tar form och vi ser ett barn som sover i 

sin säng. Här hörs en svag men ökande musik som anspelar på spänning och oro. Musiken leder 

in i nästa klipp där vi åter ser vattenytan och vi hör en kvinna som säger: 

 

     The archipelago is really into our skin. The nature is quite magic.   

 

Användandet av ordet magic i förhållande till den scen som visas kan kopplas till den kraft 

naturen besitter inom marknadsföring och re-framing. Naturen i scenen framstår som just 

magisk, och smälter likt Cox förklaring om dess historiska och kulturellt förankrade betydelser 

nästan obemärkt in i sammanhanget. Båten, som i en annan situation skulle kunna anses ha en 

negativ inverkan på naturen och inte minst inkräkta i den naturbild som porträtteras smälter in i 

scenen på grund av att ljudet från båtmotorn knappt hörs. I ett nytt klipp från båten ser vi den 

spegelblanka vattenytan och en ljusnande himmel med rosa inslag. Även detta spelar an på de 

djupa associationer som finns till den skandinaviska naturen. 

 

Ett vrak filmas samtidigt som berättarrösten förklarar: 

 

     When we where kids, everyone put their old boats on the ice, drilled a hole in it and when the ice  

     melted, the boat sunk. We can’t  just let them lying there because it’s leeking oil and it kills our  

     birds and our fish, destroying the nature for our familys. 

 

I nästa scen ser vi ett barn som står vid ett akvarium, i samma stund informerar berättarrösten 

om oljans negativa inverkan på naturen. Här tilldelas oljan rollen som motståndare vilket jag 
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återkommer till senare.  

 

Filmens anslag är ganska långt men spelar som utlovat an på åskådarens känslor med ett flertal 

tecken. På ett denotativt plan ser vi en kvinna på en båt som far fram på det blanka vattnet i 

gryningen och vi kan skymta ett båtvrak. Konnotativt förstår vi att det handlar om en vemodig 

syn på människans negativa inverkan på det vatten vi beskådar. Generellt innehar havet på ett 

denotativt plan många tecken, men i anslaget denoterar det främst naturen som storslagen likt 

naturen som Ganetz refererar till i inslagen från utlandet (Ganetz, 2012: 118). Den konnotativa 

tolkningen porträtterar naturen i form av djur- och växtliv som skör och sårbar, vilket bekräftas 

genom ordvalen kills och destroying. Dessa syftar till människans exploatering av naturen. 

 

Jag nämnde tidigare vikten av att skilja mellan berättaren och den faktiska författaren, då 

författaren kan använda sig av berättare som har helt andra värderingar än författaren själv. 

Även om Volvo i rollen som naturens förespråkare är en aning motsägelsefull, så blir den 

paradoxala relationen mellan berättaren och författaren i denna scen tydlig. Bilbranschen är en 

av de branscher som fått stor uppmärksamhet på grund av avgasernas negativa effekt på 

ozonlagret samt oljeindustrins negativa inverka på det marina livet. Det faktum att oljan 

porträtteras som motståndare, kan kopplas till Bechs artikel som nämndes inledningsvis. I 

artikeln refererar han till såkallade green souls, som i detta fall kan liknas vid Volvo. 

Signifikativt för dessa är att försöka dölja den skada som skett genom att lovorda hur de i 

dagsläget gör medvetna och miljöfrämjande val (Beck, 2019: 259. Att berättaren kritiserar oljan 

främjar indirekt Volvo genom att synas i sammanhanget där dom likt green souls försöker att 

flytta fokus från den negativa skada som skett, och fortfarande sker till en association om 

företaget som medvetet.  

 

4.2.2 Subjekt, objekt och projekt  

Nästa sekvens inleds med en panorering över en tät granskog och vi ser en liten flicka titta ut 

mot skogen genom bilfönstret från en bil. I samma scen varvas olika naturskildringar i form av 

en granskog, en landsväg och gula rapsfält. Här noteras åter naturens kraft inom 

marknadsföring där dess historiska och kulturella förankringar porträtterar naturen som 

storslagen. Inte minst i relation till den lilla flickan som storögt ser ut över naturens under. I 

framsätet sitter Maria och Josefin som tillsammans utgör berättelsens subjekt. Berättelsens 

objekt utgörs av skärgården och i nästa scen presenteras även subjektens projekt när vi hör en 

av kvinnorna säga: 
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      We had to do something and we had to do it together 

 

Vi förstår med denna mening att Maria och Josefin vill skapa en förändring för att rädda 

naturen i skärgården. De båda utgör filmens berättare.  

 

4.2.3 Motståndare  

Vi har redan noterat den huvudsakliga motståndaren i form av oljan då det är den som enligt 

subjekten hotar den miljö de vill bevara. I nästa scen möter vi berättelsens övriga motståndare 

som utgörs av ett flertal män. Dessa filmas samtidigt som ett av subjekten säger: 

 

     In the beginning people didn’t listen to what we would like to say, about the boats  and the problem. 

     They were more thinking about the fact that we where two girls and for them in a wrong business. 

 

Här kan vi ana att författarens avsikt eventuellt varit att främst porträttera männen som 

motståndare. Detta kanske för att flytta fokus från den motståndare som har en negativ inverkan 

på miljön och som kan kopplas direkt till Volvo, nämligen oljan. Genom att göra männen till 

huvudsakliga motståndare så dras uppmärksamheten bort från oljans förödande effekter. 

Förflyttandet av fokus från oljan till männen görs även genom att filmen präglas av en 

feministisk underton. Maria och Josefin poängterar att de mött motstånd på grund av deras 

kvinnliga könstillhörighet. 

 

4.2.4 Medhjälpare  

Subjektens medhjälpare utgörs av fordon och teknik där bilen och båtarna vi ser i filmen 

hjälper subjekten att genomföra projektet att rädda naturen. Med hjälp av bilen tar de sig till 

vattnet, där de med hjälp av båten och olika verktyg lyckas dra upp ett gammalt vrak. 

 

4.2.5 Vändpunkt 

Efter att det första vraket bärgats ser vi Maria och Josefin sittandes vid ett bord tillsammans 

med en man. Här spelas en allt mer intensiv stråkmusik som indikerar att detta är berättelsens 

dramatiska höjdpunkt. Mannen tycks upprörd men genom samtal med kvinnorna tycks mannen 

till slut gå med på att motta hjälp från Maria och Josefin. Denna scen leder in i berättelsens 

vändpunkt där kvinnorna förklarar hur de separerar och sedan återvinner materialen från 

båtvraken. I samma stund som ordet resycle uttalas utgörs bildens centrum av bilen. Här 
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noteras ytterligare en consending symbol där betydelsen av bilen förändras i den nya kontexten. 

Bilen denoterar ett fordon, men konnoterar i vanliga fall negativa associationer såsom avgaser 

och besitter även starka känslokopplingar till miljöförstöring  Här får alltså bilen en ny 

betydelse, och förknippas med hjälp och återvinning istället för miljöförstöring och avgaser.   

  

4.2.6 Överlämning av objekt  

I nästa scen ser vi ett barn som springer på en gräsmatta, efterföljt av vad man kan anta är 

barnets familj. Här kan vi fastslå att barnet använts som en röd tråd genom hela filmen. Barnet 

fungerar även som en metafor för den generation som naturen måste bevaras för, vilken riskerar 

att inte få uppleva naturen om subjekten inte lyckas genomföra sitt projekt. Här noteras naturen 

som en plats för sociala aktiviteter, där naturen porträtteras som ett socialt utrymme som 

främjar mänskliga aktiviteter tillsammans med familj och vänner. Subjekten berättar: 

 

     It was really magical beeing a child in the archepelago. We wanted to do this to preserve the   

     memories that we had when we where kids. I think now, we are starting to realize that we have   

     come far in our goal. But this is only the beginning. 

 

I scenen kan vi utskilja ytterligare en naturtyp – Naturen som nostalgisk plats vilken Hansen 

refererar till som vanligt förekommande inom marknadsföring. Naturen i scenen porträtteras 

genom barndomen, sommarlandskapet och de gröna vyerna. Naturtypen bekräftas även av 

romantiseringen över det småskaliga samhället i skärgården. Naturtypen bekräftas också av 

ordet child som spelar an på den nostalgiska känslan i scenen.  

  

Precis som i Nemos Garden är objektet i filmen subjektens lösning, där subjekten överlämnar 

lösningen till sig själva och framtiden. Genom att påpeka att de kommit långt mot sitt uppsatta 

mål men att detta endast är början, avslutas berättelsen i en positiv anda och i tron om att 

projektet kommer att genomföras i framtiden. 

 

4.2.7 Motiv och tema  

Berättelsens avsändare är precis som i Nemos garden naturen (skärgården) och 

människan/mänskligheten är mottagaren. Likt de abstrakta meningar som kunnat urskiljas i 

Nemos garden står skärgården för i behov av beskyddelse. Människan och dess medhjälpare 

liknas med hopp och lösning. Filmens subjekt representerar innovation, styrka och godhet. 

Filmens motståndare representeras inledningsvis av oljan som står för ödeläggelse, men 
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företräds vidare av de cyniska männen som står för hinder och motstånd. 

 

Filmens motiv utgörs av subjekten Maria och Josefin som vill rädda skärgården. Temat blir 

även här tvåfaldigt, beroende på vilken av motståndarna som vi väljer att uppmärksamma. Ur 

ett perspektiv är filmen en heroisk berättelse med en feministisk underton om två kvinnor som 

slår underifrån i en mansdominerad bransch. Deras innovativa lösningar med hjälp av teknik 

och fordon hjälper dem att rädda den sköra naturen. Ur ett annat perspektiv, där oljan är 

motståndaren blir temat en hjältelik men också tragisk skildring av det landskap som tagit och 

fortfarande tar skada av den olja som förorenar skärgården. Vi förstår att berättelsens författare 

haft för avsikt att lyfta fram perspektivet där männen agerar motståndare, då dessa medverkar i 

desto fler scener än oljan som endast nämns i anslaget. Detta eventuellt även för att förflytta 

uppmärksamheten från oljan till männen.  
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  5. Diskussion och slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur naturen konstrueras i berättelserna om Nemos Garden 

och Maria and Josefin. Genom att studera två filmer istället för en var min utgångspunkt att 

återfinna en bred variation av naturkonstruktioner. Även om naturskildringarna i de två 

filmerna är av liknande slag så har vissa intressanta olikheter kunnat urskiljas. Den 

övergripande skillnaden är att naturen i Nemos Garden generellt framställs på ett dystert och 

ödesdigert sätt, medan naturen i Maria and Josefin skildras som storslagen, avslappnande och 

nostalgisk. I båda berättelserna porträtteras naturen som storslagen likt den naturtyp från 

utlandet som Ganetz refererar till i boken Naturlikt. De naturtyper som kunnat tillskrivas 

naturen i Nemos garden är naturen som skör och sårbar, problematisk och som ett hot. De 

naturtyper som återfunnits i Maria and Josefin är naturen som skör och sårbar men också som 

en plats för avslappning, som en nostalgisk plats och som en plats för sociala aktiviteter. 

 

Naturen i berättelserna tillskrivs även vissa narrativa roller. I Nemos garden får naturen dels 

agera objekt i form av basilikan, men tilldelas även rollen som motståndare i scenen där 

stormen saboterar subjektens försök att genomföra undervattensodlingen. Också i Maria and 

Josefin får naturen spela roller i form av avsändare och objekt. Genom att naturen i filmerna 

inte endast verkar som miljöskildringar, utan till och med tillskrivs specifika roller kan vi på ett 

djupare plan förstå hur naturkonstruktioner kan användas i ett kommersiellt syfte. Vi kan också 

förstå hur det sker ett förmänskligande av naturen när den konstrueras likt teatraliska roller. 

Detta bekräftas av Ganetz teori om hur människan konstruerar naturen genom kulturella 

glasögon. 

 

 Naturen konstrueras också med hjälp av de teoretiska begreppen naming, condensing symbols 

och re-framing. Dessa har möjliggjort urskiljandet av hur berättelsen genom symboliska 

aktioner klarar att omdefiniera existerande symboler i form av ord, tankar och värderingar. Vad 

gäller naming i förhållande till den sköra natur som porträtteras i de båda filmerna kan Volvo 

kommunicera en grön profil blott genom att synas i sammanhang som dessa. Detta kan också 

förstås i samband med Gripsruds definition av begreppen berättare och författare. När Volvo 

använder sig av dessa berättare främjas Volvos gröna profil då företaget indirekt länkas 

samman med subjektens aktioner och ställningstaganden. Detta oavsett företagets och 

berättarnas eventuella skilda agendor.  
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Hur naturen konstrueras i berättelserna är ett direkt resultat av narratologins händelseförlopp. 

Utifrån subjekten och deras projekt tillskrivs naturen dess tillfälliga konstruktioner. I filmerna 

innehar människan rollen som subjekt och naturen är främst henneses objekt, likt de två första 

naturtyperna som beskrivs i Helmfrids rapport. I naturtyp nummer två, den sköra 

evighetsmaskinen är skiljelinjen mellan människa och natur inte lika kontrasterad som i den 

första naturtypen, utan naturen betraktas som skör. Det mänskliga ansvaret att reparera naturen 

efter förstörelse kan kopplas till filmen om Maria and Josefin. Här tillskriver dom sig själva 

roller som naturens beskyddare, och naturen tycks ha möjlighet att läka likt metaforen om 

evighetsmaskinen. Denna naturtyp kan även appliceras på Nemos garden på så vis att 

människan får anpassa sig till naturens kretslopp, genom att förhålla sig till det miljöklimat 

människan går till mötes. Även Den outsinliga källan kan appliceras på Nemos garden där 

människan förknippas med moral och förnuft som innehar alla förutsättningar att bemästra 

naturen med sina storartade egenskaper. Även om naturen i Nemos garden inte tillskrivs några 

läkande egenskaper så verkar den kunna ersättas av modern teknik och mänskliga uppfinningar 

i form av odlingsmöjligheter under vattenytan.   

 

Relationen mellan människa, natur och teknik är motsägelsefull i berättelserna och naturen 

porträtteras utan tvekan utifrån det perspektiv som gynnar berättelsens subjekt. I Nemos garden 

vill subjekten dels beskydda naturen i form av basilikan, medan en annan sida av naturen, 

stormen, porträtteras som hotfull. Alltså bör den del av naturen som gynnar människan 

skyddas, medans den del som riskerar gå emot människan skildras som ödeläggande och 

hotfull. I filmen om Maria and Josefin är relationen mellan natur och teknik kontradiktorisk då 

människans aktioner i form av oljan och båtvrak är det som från första början orsakat 

föroreningarna i naturen. I nästa stund presenteras bilen och båtarna som medhjälpare. Genom 

paradigmatiska betydelser blir bilen, som är starkt länkad till både olja och avgaser plötsligt 

något som symboliserar hjälp och kraft. Också i Nemos garden kan man anta att de dåliga 

väderförhållanden som förändrat odlingsmöjligheterna är ett resultat av människans 

påskyndade effekter av den globala uppvärmningen, vilket kan förstås i relation till företag som 

Volvo. Detta kan åter kopplas till Becks definition av green souls, där dessa till varje pris 

försöker att frånsäga sig sin tidigare exploatering av naturen för att istället påvisa ett aktuellt 

grönt ställningstagande. Genom lovord om medvetenhet och påvisningar om nya smarta 

lösningar, tycks naturen kunna läka från en tidigare girig exploatering. 
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Volvo har i berättelserna lyckats skapa en konstruerad verklighet där deras produkt, bilen får ett 

tydligt syfte och verkar trovärdig, likt Fuentes beskrivning om hur grön marknadsföring 

tillämpas i ett kommersiellt sammanhang. Detta görs i Maria and Josefin och även mer diskret i 

Nemos garden genom att bilen tilldelats rollen som medhjälpare där den genom att lösa 

problem bidrar till en frisk natur. Den paradoxala relationen Volvo uttrycker till naturen, 

bekräftas av företagets önskan om att sälja sin produkt, vilket också är anledningen till filmerna 

skapats från första början. Indirekt ifrågasätter företaget samtidigt sin egen verksamhet genom 

att porträttera oljan som en ett miljöförstörande ämne. Med detta sagt kan vi konstatera att 

dessa filmer säger mer om Volvos sätt att använda naturkonstruktioner genom storytelling än 

om deras gröna profil. För i det stora hela så handlar Human Made Stories om att sälja bilar och 

inte om att guida oss på en resa genom en storslagen natur. 

 

Sammanfattningsvis vill jag återgå till Becks artikel och knyta an denna till de två filmer som 

studerats i den här uppsatsen. I och med det behov som finns att konfigurera om relationen 

mellan människa och natur kan storytelling, å ena sidan ses som ett svar på samhällets krav och 

förväntningar på företag i förhållande till den aktuella miljödiskursen. Utifrån ett annat 

perspektiv skulle man kunna hävda att Volvo använder sig av just grön marknadsföring genom 

storytelling som ett etablerat försäljningsknep. Miljöföroreningarna och klimatförändringarna 

har i berättelserna inramats som både dramatiska och mörka, vilket enligt Beck bidrar till en 

stagnerande effekt hos mottagaren. Genom porträtteringar som dessa avskräcks snarare än 

motiveras mottagaren att ta gröna val vilket på det stora hela bidrar till en förlamad miljö- och 

klimatpolitik. Med dessa avslutande ord önskar jag bidra till en diskussion om hur 

naturkonstruktioner likt de vi skådat i Human Made Stories inte bara verkar i säljande syfte, 

utan riskerar även indirekt motverka utvecklingen av en mer hållbar värld.  
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