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Sammanfattning 

Förändring och utveckling råder på media - och reklammarknaden. Ökad gränslöshet och 

tillgänglighet skapar å ena sidan nya kommunikativa vägar, å andra sidan en medveten och 

kritisk konsument. Aktörerna på marknaden tvingas finna nya sätt att tränga igenom 

informationsbruset och nå ut med sina budskap. Detta kräver nya kommunikativa uttryck, 

former och mönster. TV som kommunikationskanal har fler uttrycksmöjligheter. 

Reklamfilm kan via ljud och rörlig bild kommunicera sådant andra medier inte förmår. Det 

förekommer en förflyttning av fokus och stil inom reklamfilm. Produktinformation och 

kännetecken är inte längre det väsentliga i reklambudskapet. Fokus riktas istället mot 

imaginära och emotionella värden som tar avstånd från kärnproduktens funktion, egenskap 

och särdrag. Denna nya form av uttryck och innebörd kan ses som ett resultat av den 

utveckling media – och reklammarknaden undergår. Den yngre generationen tilltalas av nya  

värden och den aktuella formen av reklamfilm är ett sätt att sticka ut från mängden av 

budskap.    

I denna studie undersöker vi bakgrunden till den nya formen av reklamfilm samt hur unga 

människor uppfattar reklamfilm. Mer specifikt studerar vi om unga människor uppfattar 

och tilltalas av reklamfilm som är typisk postmodern. Våra resultat visar att unga människor 

uppmärksammar och tilltalas i större utsträckning av reklamfilm som uppvisar 

postmodernistiska drag. Postmoderna egenskaper som; fragmentering, hyperreality och fokus på 

stil och utseende på bekostnad av substans och innehåll visade sig vara särskilt framträdande och 

betydande enligt vårt empiriska material. Våra resultat visar även på värdet av att 

reklamfilmen ska vara annorlunda, oväntad, anspela spå ideal verklighet samt skapa en 

känsla.   

Innebörden av våra resultat tenderar till att postmodernism bör betraktas som ett verktyg i 

kommunikationen mot unga konsumenter. Postmoderna faktorer tilltalar och 

uppmärksammas av den yngre generationen och kan därmed fungera som ett 

kommunikativt vägval med syfte att stick ut i informationsbruset.         
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Prolog 
”Två män står i en bar och dricker öl. Plötsligt ploppar den ena mannens öron och han börjar dansa i 

svängiga och coola rörelser till en igenkännbar och för tiden moderiktig låt. Mannen med de ploppande 

öronen höjer sin ölflaska och skålar med sin vän. I och med skålen börjar även hans vän att dansa. Hela 

stället är fullt med folk som dansar konstigt. Männen rör sig med förunderliga rörelser ut från stället och 

på gatan hoppar de in en taxi”

  

Inledning 
Det har blivit allt svårare för aktörerna på media - och reklammarknaden att göra sig hörda 

i det konstant ökande informationsbruset. I takt med att reklambudskapen tilltar tvingas 

företag finna nya vägar att nå ut och tränga igenom med sina budskap. Det gäller att dessa 

nya kommunikativa vägar får konsumenten att uppmärksamma och bearbeta budskapen 

innan hon per automatik avfärdar dem. Nya marknadsföringsstrategier och modeller tas 

fram med syftet att på ett mer effektivt sätt nå ut till konsumenter samt att dra 

uppmärksamhet från sina konkurrenter. Det har blivit tydligt för allt fler företag att det inte 

längre räcker med kortsiktiga insatser och fyndiga reklamkampanjer för att uppnå resultat 

med sin marknadsföring (Jedbratt, Lindgren, 2000).   

Förändringar i tekniska och marknadsmässiga förutsättningar påverkar hur människor beter 

sig, vilket i sin tur borde avspegla sig i hur företagen kommunicerar med konsumenterna. 

TV-reklam idag exploaterar blandningar av uttrycksformer. Aktuella reklamfilmer från 

mobiloperatören Tre, öltillverkaren Heineken och Ica blandar värden som lek, fiktion, 

information och underhållning och dessa kan uppfattas som konstnärliga, symboliska, 

irrationella och ologiska.. Reklammarknaden nyttjar och spelar med attribut som vi 

uppmärksammat som förvillande och overkliga. Produktens attribut är enligt vår mening 

inte det väsentliga i kommunikationen. Vi ser en förflyttning i fokus från produkten till 

andra imaginära och emotionella värden. Denna nya form av uttryck och innebörd skulle 

kunna vara ett nytt vägval i att kommunicera sina budskap. Detta fenomen kan enligt vår 

mening sammanfattas i citatet: ”Effective rhetoric aims to be clear, but never too clear”
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Disposition för arbetet  

För att underlätta för läsare med olika insikt i ämnet beskriver vi här hur uppsatsen är uppbyggd och 

erbjuder en läsanvisning till uppsatsen.   

Vårt arbete är uppdelat i två större delar. Den första delen kan beskrivas som en teoridel 

och i den finns frågeställning och syfte för uppsatsen, en bakgrundsbeskrivning till 

medievärlden idag och till vår undersökningspopulation, en beskrivning av den metod vi 

har använt oss av i vårt arbete samt en teoretisk förstudie. Anledningen till att vi har valt att 

benämna vår teoridel för teoretisk förstudie är att den inte enbart består av teorier för 

fortsatt analys utan har ett bredare syfte. Vi har studerat de postmoderna teorierna för att 

utöka vår egen förståelse för samhället idag, för att redogöra för vår förförståelse för 

läsaren av uppsatsen samt för att förstå vår undersökningspopulation.   

I den andra delen av uppsatsen som är den praktiska delen redovisas och analyseras den 

empiri som vi har samlat in genom tre fokusgruppsdiskussioner. Vi försöker sedan dra 

vissa slutsatser av vårt material och gör ett försök till att svara på den frågeställning som 

kommer att ges i början av arbetet. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom 

området  

Nedan åskådliggörs uppsatsens disposition grafiskt:   

Inledning
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Bakgrund 
Problem-
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Frågeställning 
Syfte 

Metod
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 Bakgrund 

”När man började göra reklam i TV sparkade man upp dörren till ett oändligt landskap av möjligheter; 

ljud bild och rörelse. I början är det naturligt att hålla sig nära dörren. Man springer inte rakt in eftersom 

man inte vet vad som finns därute. Resultatet har blivit filmade annonser. Det har gjorts enkelt och strikt, 

nära dörren och innanför lådans fyra väggar. V i har blivit duktiga på det och vunnit många priser ute i 

världen. Traditionen i Sverige har varit att berätta historier, men nu kommer nya filmer, som reklamen för 

Diesel. Den bygger på något annat, men den är charmig och lämnar en speciell stämning efter sig som går 

hem hos en viss typ av människor. Det är intelligent gjort och har effekt”.

 

Bo Rönnberg (Haglöf, 1994).   

TV som reklammedium 

TV som reklammedium kan tillskrivas ett flertal egenskaper. De flesta annonsörer ser i TV 

framför allt ett massmedium. Detta är också en av de mest påtagliga egenskaperna. (Haglöf, 

1994). TV-reklam kan användas på många sätt beroende på reklamens syfte och 

målsättning. Både stora och små annonsörer använder TV-reklam som informationskanal 

på olika typer av marknader. Större investeringar kan få budskap att nå ut till merparten av 

det svenska folket. Budskapen kan även vid mindre satsningar koncentreras och riktas mot 

specifika kundgrupper via lokala kanaler och nischkanaler. TV-reklam erbjuder därför 

möjligheten att på ett effektivt sätt kunna nå ut till smalare målgrupper (McKinsey, 1997).   

De framtida förväntningarna i och med digital-TV:s inmarsch visar även på fördelen att 

ytterligare kunna kommunicera med snävt avgränsade målgrupper samt att underhålla och 

utveckla sina relationer med dessa. Detta innebär att man får en större effekt till lägre pris. 

Således blir det en mer kostnadseffektiv marknadsföring (Jedbratt, Lindgren, 2000).  Den 

uppsjö av olika användningsområden som existerar återspeglas också i variationen av 

reklamfilmer, som idag når tittarna via det rikliga utbudet av kommersiella kanaler (Haglöf, 

1994).   

Televisionen som reklammedium var från början mediet för multinationella 

konsumentvarujättar, men är idag även ett starkt huvudmedium för en allt rikare flora av 

annonsörer, både i antalet räknat och i sättet att använda mediet. Det finns idag en 

mångfald bland TV-annonsörerna. Detta visar sig i mängden av och det mångsidiga 

utbudet av TV-reklamer. (Haglöf, 1994) 
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Att skapa TV-reklam handlar om att skapa en sinnesstämning i mötet 

Att skapa TV-reklam handlar om att förmedla budskap från annonsörer till TV-tittare. 

Denna process tar sig uttryck i både drama och verklighet. Dramat är något reklamskaparna 

skapar för att väcka intresse. Verklighet kan å ena sidan vara den miljö reklamen ska 

återspegla, å andra sidan den verklighet där konsumenten återigen skall bli påmind om 

reklamens budskap. Det krävs att annonsören väcker uppmärksamhet för att skapa en 

mottaglighet för sitt budskap. Tittarna ska även få något i utbyte till exempel underhållning 

eller information om någonting de behöver eller både och. (Haglöf, 1994)   

Utbudet av reklamfilmer blir idag rikare och tar sig många olika former och uttryck. 

Budskap av alla sorter och smaker kommuniceras mellan avsändare och mottagare (Haglöf, 

1994). TV-reklam är likt mycket annat i samhället starkt tids - och trendpräglat. Idag är 

detta mer tydligt då konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet ökat och 

informationsbruset tilltagit. Reklamfilmens förmåga att kommunicera påverkas av många 

faktorer. Vilken ton och känsla har filmen? Hur är förhållandet mellan avsändare och 

mottagare, annonsör och tittare? Mycket handlar om att skapa och förmedla reklam som 

fångar upp och reflekterar nyckelegenskaperna hos en produkt eller en tjänst, att hitta rätt i 

en djungel av attribut och egenskaper. (Ibid) Utformningen av reklamen handlar om att 

ringa in en identitet och överföra detta budskap till en film som påverkar och ger effekt. 

Att göra reklamfilm är ”…motsatsen till att göra långfilm. Du ska på 30 dyrbara sekunder säga allt 

du har att säga och på ett sätt som fastnar, griper och engagerar.” (Haglöf, 1994).  

Grunden för TV-reklam är idéer, någonting som gör att just det du vill kommunicera 

sticker ut bland allt annat. Idén ska vara bärkraftig, stark och gå att realisera så att 

budskapet kan överföras till film och på så sätt kommuniceras. TV-reklamen kan uträtta 

samma arbete som mycket av reklamen i andra medier, men använt på rätt sätt kan TV 

också kommunicera sådant andra medier inte förmår. (Haglöf, 1994) Flera 

uttrycksmöjligheter finns med TV, som medium för budskap. Med ljud och rörlig bild finns 

det outgrundliga val och formspråk.   

Betydelsen av val av uttryck och formspråk kan exemplifieras med klädvarumärket Diesel. 

Diesels reklamfilm har en egen profil, ett medvetet uttryck och uppskruvat tempo. ”Diesel 

for successfull living”

 

är enligt art directorn Joakim Jonason ett djupt ironiskt påstående eller 

understatement, tvetydigt och godtagbart av en cynisk yngre generation. Kring varumärket 
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Diesel finns mycket av imaginära värden. Varumärken och produkter, som förlängs genom 

detta sätt att göra reklamfilm och som vågar skapa felaktiga associationsbanor kan vara en 

lyckad väg att gå. Den oriktiga och förvända hållningen i filmen måste göras med 

noggrannhet och vara tillräckligt utstuderad för att lyckas, annars kan filmen istället förstöra 

varumärkets image. En förutsättning är även att det finns potentiella köpare bland tittarna 

av vissa utvalda program eller specifika TV-kanaler. Det handlar om att skapa en 

sinnesstämning i mötet. Att utforma och göra framgångsrik TV-reklam handlar om att 

skapa en stämning i mötet mellan film och individ som tillåter att budskapet 

kommuniceras. TV är mycket effektivt som redskap för att skapa och bygga stämningar, 

ibland genom att spela på mediets möjlighet till fantasieggande, förledande och 

tankeväckande banor. (Haglöf, 1994)  

Generation Y 

Nedanstående text är hämtad från boken Consumer Behaviour.   

Generation Y även kallade Baby busters, enligt Solomon, är konsumenter mellan 18 och 29 

år gamla. Generation Y utgörs av flertalet typer av människor. Människor med högre 

utbildning, vars tycke och smak har börjat påverka mode, populär kultur, politik och i 

marknadsföring. Inkomsten hos generation Y är lägre än väntat, trots detta är de ett 

eftersträvansvärt marknadsegmnet. Generation Y är enligt Solomon mer sofistikerade på 

det sättet att de evaluerar reklamer och annonser mycket mer grundligt. De är med andra 

ord inte lika lätta att påverka. Detta kan bero på att deras vana och erfarenhet av att handla 

har gjort dem mer medvetna och kritiska. Framförallt är generation Y emot reklam som 

antingen innehåller alltför mycket eller reklam som tar sig självt på för stort allvar. 

Generation Y ser reklam som en form av underhållning men är helt emot 

överkommersialism. Generation Y växte upp och växer upp i en digital värld. Internet har 

stärkt dessa ungdomar till att bli en generation som letar efter fakta och därmed är farligt 

oberoende och inte alls märkeslojala. Detta medför att företag måste arbeta så mycket 

hårdare för att lyckas sälja till denna generation. (Solomon, Bamossy, Askegaard, Consumer 

Behaviour)   
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Problembakgrund 

Reklam- och mediavärlden genomgår snabba förändringar. Samhällets utveckling, ny teknik 

och globalisering sätter press på företag, men öppnar även dörrar för nya möjligheter. 

Övergången från industri- till kunskapssamhälle har bidragit till väsentliga förändringar vad 

gäller branschgränser, affärsmodeller och informationsflöde (Jedbratt, Lindgren, 2000). 

Ökad gränslöshet och ökad tillgänglighet menar Jedbratt och Lindgren på är väsentliga 

faktorer till att kommunikationsmönster förändras samt att kraven på dessa ökar. Den 

snabba förändringstakten gör att aktörerna på reklam- och mediemarknaden tvingas finna 

nya vägar att nå ut och tränga igenom informationsbruset med sina budskap. Nya 

marknadsföringsstrategier och modeller tas fram med syftet att på ett mer effektivt sätt nå 

ut till kunder samt att dra uppmärksamhet från sina konkurrenter. (ibid).  

      

Den pågående utvecklingen skapar både nya möjligheter och hot för företagen inom 

reklam- och mediebranschen. Möjligheter skapas i form av alternativa medier och kanaler. 

Den tekniska utvecklingen har öppnat många dörrar för nya sätt att sända och demonstrera 

budskap och information men det ökande informationsutbudet gör att konkurrensen 

hårdnar mellan aktörerna på marknaden samtidigt som dagens konsument blir mer kritisk 

och krävande (Jedbratt, Lindgren, 2000). Reklam för produkter, annonser, tidningsartiklar, 

TV-program, events osv. tävlar alla om konsumenternas uppmärksamhet. Det betyder att 

konkurrensen mellan budskap blir allt hårdare. Sticker du inte ut, genom antingen mängd 

kommunikation eller hur annorlunda den är, kommer ditt budskap att försvinna i mängden 

(Bryntesson, Hammarlind, Sammeli, 2002).  

     

Konsumenten utsätts för allt fler budskap och ställs därmed inför allt fler beslut. Dagens 

informationsbrus tvingar oss att sortera nyheterna, meddelandena och budskapen, vilket 

gör oss mer medvetna och svårtillgängliga för avsändarna. Detta i sin tur har enligt Jedbratt 

och Lindgren (2000) skapat en ny social trend, en form av underhållningsekonomi, som 

håller på att breda ut sig. Med detta menas att företagen söker allt mer irrationella vägar. 

Fokus ökar på känslor, upplevelser, äventyr, andlighet och drömmar (ibid). Marknadsföring 

och reklam håller på att passera gränsen för underhållning i sin eftersträvan att nå sina 

konsumenter. Historier och myter blir allt viktigare i förmedlingen av produkter och 

företagen använder symboler och emotionella värden som de viktigaste 

produktegenskaperna (ibid). Den nya underhållningsekonomin beskrivs enligt Rolf Jensen i 

citatet: ”from information society to imagination society” (ibid s.25).  
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Enligt den nya underhållningsekonomin håller människor på att skaka av sig den gamla 

materiella fascinationen. Varumärken och immateriella värden sägs istället vara de 

betydelsefullaste produktsärskiljarna på marknaden (Jedbratt, Lindgren, 2000). Jedbratt och 

Lindgren (2000) förutspår att media är en av de bästa strategiska arenorna för företag i 

framtiden. Detta för att konkurrensen om uppmärksamhet bidrar till en strävan efter 

mervärden hos företagen och i ett upplevelseorienterat samhälle blir den bästa arenan för 

dessa utövanden medievärlden.  

     

Reklam- och mediebranschen visar idag på användandet av konstnärliga, estetiska och 

symboliska värden. Dessa värden utnyttjas i marknadsföringen och i kommunikationen 

utåt. I tryckta medier har text och bild sedan länge blandats och utvecklingen har förstärkts 

inom television och datoriserade kommunikationsformer, i vilka text och grafik kombineras 

till multimodala framställningar och uttryckssätt (Holmberg, Svensson, 2004). Denna form 

av hybridisering av uttrycksformer kan exemplifieras med blandningen mellan fakta och 

fiktion, mellan information och underhållning och mellan lek och pedagogiska 

framställningar (Holmberg, Svensson, 2004, Brown, 1994). Dagens reklam har i många fall 

exploaterat denna hybridisering av uttrycksformer. Produktens attribut är inte längre enligt 

vår mening det väsentliga i kommunikationen utan snarare den imaginära verklighet den är 

placerad i.  

Vår väg mot frågeställningen 

Vår resa mot vårt ämne började då vi tillsammans satt och diskuterade mobiloperatören 

Tres då nya reklamfilm med två små asiatiska flickor och ett sjungande körsbär. Första 

gången vi såg denna reklam tyckte vi väldigt mycket om den och blev sedan nästan 

förolämpade när avsändaren Tre dök upp i slutet. Vi förstod inte alls varför en 

mobiloperatör använde sig av denna form av reklam. Men efter att det gått ett tag började 

vi gilla reklamen och som en följd faktiskt även gilla Tre som varumärke mer än tidigare. Vi 

tyckte båda att reklamen var mycket konstig då vi inte såg kopplingen mellan dess uttryck 

och innehåll med vad den gjorde reklam för, samtidigt var det en reklamfilm som vi tyckte 

om att titta på. Vi förundrades båda två över varför denna konstiga marknadsföring 

fungerade på oss och kom då vagt ihåg lite postmodernistiska teorier som vi läst i en 

tidigare kurs.   
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När vi sedan började läsa om olika begrepp inom postmodernismen kändes det som om 

några bitar plötsligt föll på plats. Det blev det tydligt för oss att denna reklam inte bara var 

konstig utan att den var postmodern. Var det kanske därför som vi tyckte om den? Genom 

att se på fenomenen ur ett postmodernt perspektiv blev det vi såg runt omkring oss 

plötsligt en naturlig följd av vår tid. Vi frågade oss dock om alla såg på det här på samma 

sätt som vi? Vi kände att vi ville utforska dessa teorier djupare och se om det verkligen var 

så enkelt att det var postmodernism som vi tyckte om. Eftersom vi inte tror att vi är 

speciellt unika i våra åsikter för vår generation undrade vi om det var några speciella 

faktorer i reklamfilm som tilltalade unga människor i högre grad än andra. Detta ledde fram 

till vår frågeställning  

Frågeställning 

Vi upplever att förändringar inom mediebranschen har resulterat i nya sätt att forma 

reklambudskap i reklamfilm. I och med det undrar vi om dessa nya budskap uppfattas, hur 

de uppfattas och vad i budskapen som uppfattas av vår valda undersökningspopulation, 

Generation Y. Följande forskningsfråga har därför vuxit fram:   

Frågeställningen är uppdelad i två delfrågeställningar vilka tillsammans kommer att leda oss 

fram till svaret:  

 

Vad är förklaringen till uppkomsten av den nya formen av reklamfilm? 

 

Hur uppfattar Generation Y reklamfilm?  

Den första delfrågeställningen har till viss del redan besvarats i bakgrunden och vidare 

förklaring ges i uppsatsens första teoretiska del. Den andra delfrågeställningen besvaras i 

vår resultatredovisning i uppsatsens praktiska del.    

Tilltalas Generation Y i högre

 

grad av reklamfilmer som besitter karakteristika typiska för 
postmodernism än av annan reklam och i så fall varför?
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är:  

Att få en förståelse för vad som är bakgrunden till uppkomsten av den nya formen 

av reklamfilm där fokus flyttas från produkten och meningen med reklamen inte 

alltid är så självklar.  

Att ta reda på hur unga människor, tillhörande Generation Y, uppfattar reklamfilm, 

vad tilltalas de av och vad tycker de inte om  

Att genom att sätta dessa två undersökningar i relation till varandra undersöka om 

unga människor tilltalas av reklamfilm som är typiskt postmodern mer än 

traditionell reklam och varför de i så fall gör det.     



There is something about postmodernism 

 

13

 
Metod 
V i börjar vår metoddiskussion med en förk laring av vårt vetenskapliga förhållningssätt då det är 

vägledande för hela uppsatsens utförande och design. V i förk larar därefter uppsatsens upplägg, vilken 

ansats vi har valt, hur vi kom fram till vad vi skulle fråga om i fokusgrupperna, hur vi har gjort vårt urval 

av respondenter, vilken undersökningsmetod vi har använt oss av, hur själva undersökningen gick till och 

hur vi har valt ut våra teorier. V idare kommer vi även att diskutera hur vi har valt att avgränsa oss samt 

presentera en kritisk diskussion till vårt metodval.  

Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt under uppsatsen. Hermeneutiken är en ofta 

använd metod inom samhällsvetenskap (Gilje, Grimen 1992). Den syftar till förståelse och 

bygger på tolkning som främsta kunskapsform (Ödman, 2004 s 71) och då främst tolkning 

av vad som benämns som meningsfulla fenomen (Gilje, Grimen, 1992). Exempel på 

meningsfulla fenomen är handlingar, muntliga uttalanden, värderingar, normer m.m (ibid).   

En av hermeneutikens grundtankar är att vi alltid förstår vår omvärld mot bakgrund av våra 

tidigare erfarenheter (ibid). Detta benämns som vår förförståelse. Förförståelsen bygger på 

tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor och kan vara både en hjälp och ett 

hinder i vår tolkning av fenomen (Ödman, 2004). Den är dock ett nödvändigt verktyg för 

att hermeneutisk förståelse ska vara möjlig eftersom vi när vi ska börja en tolkning av ett 

meningsfullt fenomen måste börja med vissa idéer om vad vi ska se efter (Gilje, Grimen 

1992).   

Meningsfulla fenomen är bara förståeliga i det sammanhang som de förekommer i och 

tagna ur sitt sammanhang går de inte att förstå. Som forskare måste man därför placera in 

fenomenen i ett sammanhang för att kunna utläsa den mening de har. (Gilje, Grimen 

1992). Detta faktum tydliggörs ytterligare i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen ( Gilje, 

Grimen 1992, Ödman 2004) vilka illustrerar pendlingen mellan delen och helheten i 

tolkningsprocessen. Samtidigt som delarna bara kan förstås som en del av helheten kan 

helheten endast motiveras som en summa av delarna och det krävs en ständig pendling 

mellan dessa två perspektiv i tolkningsprocessen (Gilje, Grimen 1992). Att uppnå denna 

pendling mellan del och helhet ser Ödman som det primära tolkningskriteriet för validitet 

vid tolkning av meningsfulla fenomen.   
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En viktig del i det hermeneutiska arbetet är förmågan att kunna hantera texter. I vårt fall 

har vi att göra dels med sedan tidigare existerande texter, sekundärtexter, och dels med 

texter skapade genom fokusgrupperna, primärtexter. Ödman tar upp två delar i tolkandet 

av texter. Primärtexten ska först tolkas inomtextligt där de olika delarna i denna relateras till 

varandra, sedan ska en kontextuell tolkning ske där primärtexten relateras till sekundära 

texter och ges betydelse i förhållande till dessa (Ödman 2004, s 83).   

Val av upplägg på uppsatsen 

Vi har valt att dela upp vår undersökning i två delar. Den första består av en teoretisk 

förstudie som främst syftar till att förstå samhället som det är idag och att förstå vår 

undersökningspopulation. I den andra delen gör vi en empirisk undersökning av 

undersökningspopulationen och redovisar resultaten från denna. Resultatredovisningen är 

relativt omfattande. Detta därför att vi anser det viktigt för läsaren att få en inblick i våra 

respondenters sätt att diskutera reklamfilm, i den rikedom av ord som används vid 

beskrivningarna och i hur starka värderingar som stundtals läggs i dessa. De två delarna i 

uppsatsen knyts sedan slutligen samman i den avslutande analysen och det är också i denna 

vi avser att besvara vår frågeställning.   

Det hermeneutiska förhållningssättet motiverar upplägget på vår uppsats. Den första 

teoretiska studien kommer att användas som ett analysverktyg i den slutliga analysen men 

syftar även till att åskådliggöra vår egen förförståelse inför tolkningsarbetet. De 

postmoderna teorierna presenteras dels för att förstå samhället som Generation Y lever i, 

dels för att sätta in reklamfilm i en helhet och därigenom förstå uppkomsten av de nya 

formerna av reklam. Hermeneutiken betonar vikten av att vara medveten om sin 

förförståelse för att inte fastna i en sluten cirkulär förståelse (Ödman, 2004).   

Genom detta upplägg följer vi till stor del Ödmans riktlinjer för tolkning av texter vilken 

presenterades ovan. Vi tolkar först primärtexten inomtextligt i resultatredovisningen för att 

sedan återknyta till våra sekundära texter i den kontextuella slutanalysen.   

Val av ansats 

Konklusiv ansats karaktäriseras av att det man undersöker är ett väl definierat 

marknadsförings fenomen (Malhotra, Birks 2006). En explorativ ansats å andra sidan 

bygger på en flexibel approach som utvecklas efter hand och används för att förstå 
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marknadsföringsfenomen som är svåra att mäta (ibid). Vidare rekommenderas en 

explorativ ansats då målet med undersökningen är att få en ökad förståelse för beteenden 

och attityder samt vid undersökandet av fenomen som kan vara svåra för respondenterna 

att direkt artikulera. (ibid).  

Målet för vår undersökning är att få en förståelse för hur våra respondenter, Generation Y, 

uppfattar ett marknadsföringsfenomen; den nya formen av reklamfilm. Det är tänkbart att 

det kan vara svårt för respondenterna att direkt veta varför de tycker om en viss reklam. 

Det kan finnas många bakomliggande anledningar till denna omedvetenhet och det kan bli 

svårt för oss att ställa rätt frågor om dessa är för specifika. Vi har därför valt den 

explorativa ansatsen i vår uppsats då vi anser att den passar bäst samman med målen för 

vår undersökning.    

Val av teorier 

Fokus i teoridelen ligger på en förklaring av det postmoderna synsättet. Postmodernismen 

som sådan motsätter sig användandet av vedertagna teorier och då vår grundtanke med 

uppsatsen var att analysera ny reklamfilm ur ett postmodernt perspektiv har vi därför 

försökt undvika att presentera för många andra marknadsföringsmodeller vid sidan om 

postmodernismen. Vi kände dock som författare, efter genomförande av våra 

fokusgrupper, ett behov av att komplettera dessa teorier med lite semiotik och lite teori om 

handlingens hermeneutik. Kunskap kring TV-reklam som kommunikationsform och 

medieval anser vi vara relevant för läsarens förståelse varför viss teori om detta även finns 

med.    

Fokusgrupp som undersökningsmetod 

En fokusgrupp är en gruppdiskussion genomförd på ett relativt ostrukturerat och naturligt 

sätt under ledning av en moderator. Att arbeta med fokusgrupper har flera fördelar varför 

vi har valt denna metod för undersökningen. Den huvudsakliga fördelen med fokusgrupper 

är att respondenterna i en diskussion med varandra tillsammans kan komma fram till 

insikter som de inte skulle ha kommit på ensamma. Respondenterna länkar så att säga 

vidare på varandras idéer.  Dessutom kan det i gruppen uppstå diskussioner om ämnen 

som moderatorn själv kanske inte skulle ha tänkt på att fråga om. Att befinna sig i en 

gruppsituation kan också medföra att respondenterna känner sig säkrare och därför är mer 

villiga att öppna sig. ( Malhotra, Birks 1999)  
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Då vårt ämne reklamfilm kräver en del erinran från respondenterna, de måste komma ihåg 

olika reklamfilmer samt ha åsikter om dessa, tror vi att det underlättar för dem att föra en 

gemensam diskussion. Att individuellt uttrycka varför man tycker om en viss reklam kan 

också vara svårt då respondenterna kanske inte besitter den insikten. Om däremot någon 

annan i gruppen nämner en faktor tror vi att det är lättare för övriga respondenter att 

antingen haka på detta eller säga emot.  

Val av undersökningsfråga 

I vårt arbete att finna den bäst lämpade undersökningsfrågan var det Karl Poppers tänkta 

påstående om att alla svanar är vita som avgjorde vårt val. Innebörden av detta menade 

Popper var att den person som gör ett sådant uttalande blir inte mer trovärdig även om 

hon plockar fram den ena vita svanen efter den andra. Hon blir trovärdig genom att vända 

på kakan och anstränga sig till fullo i jakten på en svan av annan färg. Så länge denna jakt 

misslyckas så är påståendet inte falsifierat. (Gilje, Grimen, 1992)   

I vårt fall resulterade detta resonemang i att vi inför fokusgrupperna inte i förväg bestämde 

vad vi ansåg vara postmoderna reklamfilmer som skulle diskuteras.  Istället lät vi 

respondenterna fritt tala om reklamfilm. I och med detta uteslöt vi inte ”svanar av annan 

färg” utan undersökningsfrågan formulerades så att vi även ”jagade” åsikter om vad vi inte 

anser vara postmodern reklamfilm. Meningar och uppfattningar om reklamfilmer som inte 

har postmodern karaktär kunde även hjälpa oss i besvarandet av vår forskningsfråga. 

Mindre positiva åsikter om vad vi anser vara traditionell reklamfilm kan ytterligare 

förtydliga uppfattningar och meningar om postmodern reklamfilm. Faktorer som ligger 

bakom varför man gillar vissa reklamfilmer framför andra kan också tydliggöras genom att 

inkludera de ”svarta svanarna” i fokusgrupperna. Vår undersökningsfråga som vi utgick 

ifrån vid framtagandet av diskussionsmallen blev således:  

- Hur uppfattar generation Y reklamfilm?  Vad är bra och vad är dåligt?   

Urval 

På grund av begränsade resurser både gällande tid och gällande pengar skedde vårt urval 

genom att vi hörde oss för i vår bekantskapskrets, ett så kallat bekvämlighetsurval (Morgan, 

1998, Malhotra, Birks 1999 m.fl.). Vi hade dock två krav på våra respondenter:  
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1. De skulle tillhöra Generation Y, det vill säga vara födda mellan 1978 och 1994 

2. De skulle titta på TV.  

I den första fokusgruppen skedde urvalet genom att personer i Johannas studentkorridor 

tillfrågades. Detta resulterade i en jämnt könsfördelad grupp med individer som var 

bekanta med varandra men inte närmare vänner. Efter att ha genomfört vår första 

fokusgrupp kände vi att killar och tjejer, då de har olika intressen, i viss mån bromsade 

varandra i diskussionerna. Dessutom tog det ett tag innan diskussionen kom igång 

ordentligt då respondenterna var något blyga för varandra. Vi bestämde oss därför för att i 

de två återstående fokusgrupperna dela upp könen så att den ena bara bestod av tjejer och 

den andra enbart av killar för att på så sätt få rikligare och intressantare resultat. Vi valde 

dessutom ut individer som redan sedan tidigare kände varandra väl, för att diskussionen 

skulle komma igång snabbare.   

Urvalet resulterade i följande deltagare:  

Fokusgrupp 1, urval från en studentkorridor 

Calle 21 år studerar på KTH 

Sara 24 år studerar på KTH 

Andreas 25 år studerar på KTH 

Lovisa 24 år studerar på Naprapathögskolan 

Tobias 22 år studerar på KTH 

Anna 25 år studerar på KTH 

Jonas 23 år studerar på KTH  

Fokusgrupp 2, tjejgrupp 

Karin 22 år studerar till sjuksköterska 

Emelie 22 år studerar på journalisthögskolan 

Lottie 22 år arbetar som hårfrisör 

Sofia 22 år studerar till textilekonom 

Åsa 22 år studerar till ekonom  

Fokusgrupp 3, killgrupp 

Anders 24 år studerar ekonomi 
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Magnus 26 år studerar ekonomi 

Per 31 år studerar ekonomi 

Andreas 25 år studerar ekonomi 

Adam 24 år studerar ekonomi  

Genomförande 

Under fokusgruppen använde vi oss av tillvägagångssättet som i litteraturen benämns som 

”the moderating team” (Krueger, Casey 2000) eller “Dual-moderator group”(Malholtra, 

Birks 1999). Det innebär att två personer genomför fokusgruppen varav en är moderator 

och ställer frågorna till gruppen medan den andra personen fungerar som assistent och 

mest sitter tyst och i slutet kompletterar med eventuella frågeställningar som missats. 

Eftersom Johanna hade tidigare erfarenhet av att vara moderator i en fokusgrupp valde vi 

att låta henne vara det även i detta fall medan Anna fungerade som assistent och i samtliga 

fokusgrupper kompletterade med ett antal frågor på slutet. Anledningen till att vi valde 

denna arbetsfördelning var också att Anna var god vän med respondenterna i de två senare 

fokusgrupperna och vi ansåg därför att fokusgruppen skulle ha lättare att diskutera fritt 

med en neutral moderator.  Samtliga fokusgruppsdiskussioner har spelats in på band för att 

vi senare skulle kunna lyssna på banden och anteckna intressanta synpunkter som lades 

fram.   

Vi använde oss under fokusgruppen av ett mindre strukturerat angreppssätt för frågorna 

vilket rekommenderas vid en explorativ ansats (Morgan, 1998). Detta gestaltade sig i att vi  

med utgångspunkt i en samtalsmall försökte få respondenterna att tala så fritt som möjligt 

och endast ibland avbröt diskussionen för att leda in den på rätt spår. Efter den första 

fokusgruppen valde vi även att öppna varje intervju med att låta deltagarna skriva ner alla 

de reklamfilmer de kunde komma på. Detta för att på ett enkelt sätt involvera deltagarna i 

ämnet och få dem att börja tänka på reklamfilm.  

Varje fokusgruppsdiskussion tog mellan en och en och en halv timme beroende på hur 

mycket respondenterna hade att säga.    

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka TV-reklam som medium, detta trots att 

tendenser liknande de vi har belyst ovan även kan skönjas inom övrig media och i andra 
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reklamformer. Anledningarna till vår avgränsning är flera. För det första så var TV-reklam 

ett konkret val, något som alla känner till och något som vi trodde att många hade åsikter 

om. Dessutom så är TV-reklam för närvarande inne i ett stadium av förändring i och med 

digital-TVs intåg där det kommer att bli möjligt att i större utsträckning än tidigare helt 

välja bort reklam. Att skapa reklamer som tilltalar bör då bli aktuellare än någonsin 

eftersom konsumenterna om de inte tilltalas av reklamen kan välja att inte titta på den. 

Slutligen tror vi att de resultat vi kommer fram till gällande TV-reklam även kommer kunna 

appliceras på andra medium och på de nya media som är på intåg.  

Vi valde vidare att avgränsa oss till Generation Y som undersökningspopulation, dock inte 

hela Generation Y som sträcker sig från personer födda 1978-1994 utan vårt urval ligger i 

spannet 1979-1984. Även här fanns det ett flertal anledningar till våra beslut. Orsaken till 

att vi från första början kom in på ämnet, nya budskap i TV-reklam, var att vi själva inte 

riktigt förstod varför vi tilltalades av detta nya uttryckssätt och ville utforska detta 

ytterligare. Då vi själva tillhör Generation Y kändes dessa därför som den mest intressanta 

undersökningsgruppen för att få svar på våra frågor. Vidare finner vi Generation Y 

intressanta eftersom dessa har växt upp omgivna av mängder av media vilket bör ha 

påverkat dem till att bli kritiskare mediekonsumenter än sina föräldrar. Slutligen 

förenklades våra undersökningar av detta val av undersökningspopulation då vi genom vårt 

kontaktnät lättare kunde samla respondenter från denna målgrupp än från övriga.   

Begrepp 

Nedan förtydligar vi vad vi menar med vissa begrepp som används genomgående i uppsatsen. Detta för det 

inte ska uppstå några oklarheter hos läsarens förståelse eller i vårt budskap.  

Nya former av reklamfilm: Med nya former syftar vi på de tendenser vi tror oss urskilja i 

reklamfilm. 

Traditionell reklamfilm: Traditionell reklamfilm avser vi vara reklamfilm där fokus ligger på 

produkt och produktattribut. Reklamfilm som vi anser inte visar på den postmoderna 

trenden.  

Metodkritik 

Vid valet av postmoderna teorier har detta skett med godtycklighet då mängden litteratur 

skriven om postmodernism är så stor att det med den begränsade tid vi hade tillgång till 
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inte var möjligt att skapa sig en överblick över allting. Detta kan ha inneburit att vi har 

missuppfattat eller missat någon teori inom postmodernism vilket kan innebära en felkälla i 

våra analyser. En del av den litteratur vi har använt oss av är några år gammal vilket kan 

innebära att den inte presenterar de nyaste rönen. Då vi fann informationen som 

presenterades i den lite äldre litteraturen högst relevant valde vi ändå att ta med dessa 

teorier.   

Då vi på grund av tidsbrist och praktiska skäl gjorde urvalet av respondenter genom att 

konsultera vår bekantskapskrets kan detta inte anses vara representativt för populationen. 

Då detta dock rörde sig om en kvalitativ undersökning har vårt mål med undersökningen 

ändå inte varit att generalisera våra resultat över populationen i stort varför detta ansågs 

som en möjlig angreppsväg.  

Den modifiering i samtalsmallen som vi genomförde mellan fokusgrupp ett och 

fokusgrupp två innebar att dessa i viss mån fick olika utgångspunkt till diskussion vilket kan 

ses som en störande faktor för de slutsatser som vi drar gällande de tre fokusgrupperna. 

Vidare var inte sammansättningen i de tre fokusgrupperna lika vilket eventuellt skulle 

kunna leda till att olika diskussioner uppkom i respektive grupp.  

Två av tre fokusgrupper genomfördes på grund av samordningsproblem på kvällstid vilket 

kan ha inneburit att respondenterna var trötta och därför inte lika alerta med svar som de 

skulle ha varit vid en annan tidpunkt på dagen. Att grupperna genomfördes kvällstid 

innebar även att vi fick vänta till dagen efter innan resultaten av fokusgrupperna kunde 

sammanställas. Trots att vi spelade in alla fokusgrupper kan detta ändå innebära att vi 

hunnit glömma något skeende under den aktuella gruppen.   

Rekommendationen är att en fokusgrupp ska innehålla minst sex personer. Två av våra 

fokusgrupper hade endast fem respondenter beroende på återbud i sista stund. I båda dessa 

grupper uppkom dock livliga diskussioner och vi tror inte att dessa i någon högre grad 

påverkades negativt av det för låga antalet respondenter.   

I vår urvalsram angav vi att samtliga respondenter skulle tillhöra Generation Y. I efterhand 

fick vi reda på att en av våra respondenter var 31 år och alltså inte tillhörde denna 
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population. Vi är medvetna om detta i vår analys och ser inte denna respondents åsikter 

som tillhörande Generation Y.  

I resultatdelen redovisas vad som framkom i fokusgruppsdiskussionerna. På grund av vårt 

mycket stora material kan inte allt redovisas. Fokusgruppsdiskussionerna finns dock 

tillgängliga som transkriberat material.     
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Teoretisk förstudie 
I den teoretiska förstudien nedan ligger fokus på postmoderna teorier och målet är att för läsaren skapa en 

överblick över vad det postmoderna synsättet står för. Brown diskuterar likheterna mellan det 

postmodernistiska synsättet, hermeneutiken och semiotiken (Brown, 1995). V i har därför valt semiotiken 

och handlingens hermeneutik som kompletterande teorier för vår tolkning av det empiriska materialet.    

Postmodernism  

Det råder viss oklarhet om den exakta naturen av postmodernism då det är ett svårbestämt 

begrepp. En sak som dock är klar är att postmodernismen representerar en reaktion på och 

ett avsteg ifrån modernismen och uppkom under en flytande tidsperiod från efterkrigstiden 

och framåt (Jedbratt, Lindgren, 2000, Brown 1993).   

Modernismen betonar

 

Postmodernismen betonar

 

objektet bilden, symbolen 

enat subjekt fragmenterat subjekt 

centrerat subjekt decentrerat subjekt 

objektifiering symbolism 

objektiv sanning konstruerad sanning 

verklighet hyperreality 

universalism regionalism 

samhället som en struktur samhället som ett skådespel 

att veta att kommunicera 

ekonomi kultur 

produktion konsumtion 

mekanisk teknologi digital kommunikativ teknologi 

vetenskap humanism 

 

(Brown, 1995) 

Medan modernismen försökte utveckla rationell vetenskap, universella lagar, absoluta 

sanningar och genom att samla på sig objektiv kunskap kunna förkasta irrationaliteten i 

myter och religion (Brown 1993) hävdar postmodernismen att det inte finns någon 

universell sanning utan att sanningsbegreppet är relativt (Jedbratt, Lindgren, 2000 Brown 

1993 m.fl). Postmodernism karakteriseras av uppmuntrandet av skepticism, omstörtning, 
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ironi, anarki, lekfullhet, paradoxer, stil, spektakel, referenser till det egna jaget och framför 

allt en fientlighet mot generaliseringar (Brown 1993). Teorin förkastar modernismens 

försök att implementera ordning och koherens i verklighetens fragmentering och kaos och 

medan modernismen står för de vetenskapliga värderingarna av rationalism och objektivitet 

hyllar postmodernismen snarare artistiska värderingar som intuition, kreativitet, spontanitet 

och känsla (ibid).   

Centrala faktorer inom postmodernism 

Nedan diskuteras ett antal faktorer som är utmärkande för den postmodernistiska teorin.  

En designideologi 

Postmodernismen kan liknas vid en form av designideologi.(Strinati 1993). Fokus ligger på 

stil och utseende på bekostnad av innehåll och substans vilket har medfört att det blir svårt 

att ta fram ett kriterium för hur en gränsdragning mellan populärkultur och konst ska gå 

till. Detta har även haft effekter på konsumtionsmönstret på så sätt att vi idag i större grad 

konsumerar bilder och tecken för deras eget självändamål snarare än för deras funktion. 

(Brown 1993)   

Hyperreality  

Hyperreality är ett centralt begrepp inom postmodernism och refererar till en konstgjord 

social verklighet skapad genom media och tecken runt oss (Fuat Firat, Venkatesh). Den är 

en avbild av verkligheten men kan ibland till och med framstå som mer verklig än denna 

(Baudrillard 1983). Fox och Miller (2005) förklarar detta som att en olycka som du ser idag 

på TV kan kännas mer aktuell och verklig än en olycka du själv var med om för ett år 

sedan. Hyperreality är således inte bara en replikation av verkligheten utan snarare en 

replikation av något icke existerande (Fox, Miller 2005). Den utgör en konstruerad 

verklighet och gränsen mellan verklighet och hyperreality är enligt postmoderna teorier 

många gånger oklar. Fuat Firat och Venkatesh (1995 sid 252) skriver: ”Det som upplevs 

momentärt blir det verkliga, och konstruktionen av detta tillstånd och dess intensifiering bildar det 

hyperverkliga”. Ett exempel på vad som menas med hyperreality kan sägas vara den 

verklighet vi dagligen upplever genom olika tv-program och reality-shows. Dessa ingår inte 

i vår värld men finns närvarande i våra diskussioner och upplevs av oss gemensamt och är 

alltså en del av vår verklighet fast de med ett traditionellt synsätt egentligen inte finns.  
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Hyperreality gestaltar sig i många olika former i samhället. Postmoderna teoretiker har 

tidigare tagit upp olika sorters nöjesparker där en värld i miniformat byggs upp som en 

form av hyperreality då de bildar en sorts koncentrerad värld (Fuat Firat, Venkatesh, 1995, 

Brown, 1995). Hyperreality gestaltas på TV bland annat i den juxtapositionering som sker, 

ett annat centralt tema inom postmodernism, mellan till exempel nyheter och nöje. Här rör 

det sig inte om ett avbildande av en existerande värld utan en värld som endast existerar på 

TV (Fox, Miller, 2005). I TV-världen kan krigsscener blandas med nöjesrapporteringar, i 

den verkliga världen ser det inte ut på det sättet.   

Fragmentering skapar parallella verkligheter 

Fragmentering inom postmodernism refererar dels till det förkastande av universella 

sanningar och de stora berättelserna som postmodernismen förespråkar och dels till den 

fragmentering av mening och subjektivitet som uppkommer som en följd av de mängder av 

sinnesintryck som vi ständigt utsätts för (Sandikci, 2001 sid 312).   

Fragmenteringsbegreppet förstärker faktumet att flera verkligheter kan samexistera i form 

av hyperreality ( Sandikci, 2001). I en fragmenterad värld där ingenting är mer rätt än något 

annat blir samexistensen av flera parallella verkligheter inte bara möjlig utan helt naturlig. 

Verkligheten ses som fiktion vilken endast produceras och bibehålls genom sitt kulturella 

sammanhang (Sandikci, 2001 enl. Foster 1985). Fragmenteringsbegreppet ifrågasätter alla 

försök till ett färdigt system av sanningar och ett likgiltigt förhållningssätt uppmuntras 

(Fuat Firat, Venkatesh 1995, Sandikci 2001). Detta förnekande av en absolut sanning leder 

till att det blir svårare för människor att tolka sina liv med utgångspunkt i en enda ideologi 

eller religion.   

Ett annat sätt att tolka begreppet fragmentering inom postmodernism presenteras av Fuat 

Firat och Schultz (1997). De menar att fragmenteringen också gör sig påmind i avskiljandet 

av: 

1. tecknet från det betecknade, vilket till exempel kan sägas hända i reklamfilmer där 

fokus ligger på något annat än produkten 

2. objektet från dess funktion, en effekt av fokus på stil och utseende på bekostnad av 

innehåll  

3. produkten från behovet, här pratar vi om konsumtion som produktion av mening 

istället för som ren konsumtion (se nedan för vidare diskussion)  



There is something about postmodernism 

 

25

  
Den fragmenterade tiden 

Som en följd av hur snabbt och enkelt både information och människor kan förflyttas i 

dagens samhälle har tid och rum blivit mindre stabila faktorer. Detta fenomen speglas i 

postmodern populärkultur vilken Strinati beskriver som en kultur utan gränser och utanför 

historien. En exemplifiering till hur fenomenet gestaltar sig kan hämtas i många pop-videor 

eller i filmer som anses vara typiskt postmoderna som Pulp Fiction (Fox, Miller 2005) där 

handlingen är allt annat än linjär. På senare år har ett flertal mer filmer på ett liknande tema 

dykt upp som Donnie Brasco och Memento, för att nämna ett par exempel.  

Juxtapositionering – motsägelsefulla element 

Juxtapositionering av vad som helst med vad som helst annat såsom motsatser och 

motsägelsefulla och orelaterade element är ett annat kännetecken för det postmoderna 

tillståndet (Fuat Firat, Schultz 1997). Sandikci (2001) kallar detta fenomen för hybridisering 

av olika stilar och trender i dagens samhälle vilket ganska bra beskriver vad fenomenet rör 

sig om.   

Samtidigt som juxtapositionering möjliggörs genom hyperreality skapas hyperreality genom 

juxtapositionering.  Genom juxtapositionering av tidsåldrar, genrer och stilar skapas nya 

verkligheter vilka inte existerar i den reella världen. Exempel på detta är de vanligt 

förekommande tv-galorna där insamling till fattiga länder sker samtidigt som ett glittrande 

artistuppbåd uppträder. Juxtapositionering används även i olika reklamkampanjer, till 

exempel i en några år gammal kampanj för Diesel där leende människor i jeans placerades 

bland fattiga människor i Korea (Sandikci, 2001). När juxtapositionering används inom 

reklam kanske detta i första hand är för att väcka uppmärksamhet men enligt 

postmodernistiska teorier kan även en underliggande mening till detta skönjas. Genom att 

blanda gammalt och nytt, olika stilar och samhällstillstånd försöker man dekonstruera och 

ifrågasätta vad dessa objekt och bilder representerar och därigenom få inarbetade kulturella 

meningar att bli tvetydiga och obestämda (Sandikci 2001).   

Retrotopia omöjliggör stilinnovation 

Brown diskuterar begreppet retrotopia som innebär en form av hyllning av det förgångna 

vilken förekommer inom postmodernism. En central tes inom postmodernism är enligt 

Brown att stilinnovation är omöjlig eftersom allting redan är gjort och att det enda 
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alternativet som återstår således är att på ett nytt sätt återuppväcka och göra nya 

kombinationer av redan existerande stilar. Detta fenomen är tydligt i postmodern arkitektur 

där gammalt och nytt blandas (Strinati 1993, Fuat Firat, Venkatesh 1995). 

Postmodernismen menar att historien inte hittas i arkiven utan genom stilistisk återvinning. 

Det är också under begreppet retrotopia som begreppet pastiche hamnar vilket innebär en 

ironisk och lekfull blandning av existerande stilar och koder (Brown, 1995).   

Postmodernismen hävdar att historien inte är något annat än berättelser och att 

berättelserna även på andra sätt är ständigt närvarande i våra liv. Hjärnans centrala funktion 

bygger på berättelser som bärare av information och de är därför viktiga i allt från 

vardagskonversationer till filosofiskt systembyggande. (Brown enligt Lennstrand, 2004)   

Konsumtion är en del av produktionen 

Postmodernismen kritiserar modernismen för att skilja på produktion och konsumtion. 

Modernismen hävdar att produktion är en värdeskapande aktivitet medan konsumtion är 

en värdeförstörande aktivitet. Postmodernismen menar i stället att det sker en form av 

produktion i konsumtionen. (Fuat Firat, Venkatesh, 1995) Det som betonas är att 

konsumenter genom att konsumera producerar mening till sina liv (ibid). Begreppet 

konsumtionskultur används flitigt och beskrivs som att själva konsumtionshandlingen får 

en symbolisk mening där identiteten skapas genom konsumtionen. Detta kan jämföras med 

diskussionen om den fragmenterade konsumenten nedan där självbilden produceras genom 

olika sorters konsumtion. Fenomenet hänger även ihop med de tidigare presenterade 

teorierna om den fokus på stil och utseende och symbolisk mening som postmodernismen 

står för. Konsumtion är just det ögonblick i processen där det symboliska utbytet som 

skapar sociala koder sker och i själva ögonblicket av konsumtion skapas någonting, ett 

objekt, en människa eller en symbol (Fuat Firat, Venkatesh 1995 sid 251).  

Postmodernismens effekter på marknadsföring 

Den postmoderna konsumenten är i sig själv också fragmenterad och ser inte något behov 

att försöka motverka detta faktum (Fuat Firat, Schultz 1997). Istället ser man en möjlighet i 

att kunna förändra sin självbild genom att byta det imageskapande objektet för konsumtion 

(ibid).  Konsumenternas benägenhet att ändra sin självbild genom ändrad konsumtion 

ställer nya krav på kommunikationen i att den hela tiden måste vara spännande och 

nyskapande. Marknaden måste vara beredd att ständigt förändra sin image för att behålla de 
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fragmenterade konsumenterna. (ibid). Detsamma gäller för 

marknadsföringskommunikationen i det postmoderna samhället. Varje kommunikativt 

ögonblick måste vara spännande, inte bara placerat i sin helhet utan även lösryckt från 

denna, för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Fuat Firat och Venkatesh tar upp en 

intressant teori där de hävdar att konsumenter inte längre kommer att vara lojala till olika 

varumärken utan istället till bilder och symboler som de själva skapar genom sin 

konsumtion. Man kan alltså sägas vara mer lojal till själva känslan som konsumtionen 

skapar än till varumärket. Kan flera varumärken skapa samma känsla är den postmoderna 

konsumenten således lojal till flera av dessa. Marknaden kan sägas vara en form av teater, 

något som även förstärks genom att butiker går in för att besöket där ska vara en 

helhetsupplevelse (Solomon et al, 1992). Form används som uttrycksmedel och marknaden 

blir imagebaserad snarare än varumärkesbaserad (Fuat Firat, Schultz 1997). Detta ställer 

nya krav på produktmarknaden i att ständigt känna av trender och anpassa sitt varumärke 

och sin produkt mot dessa (ibid).     

Postmodernismens förkastande av universella sanningar innebär också på ett indirekt plan 

ett ifrågasättande av traditionella marknadsföringsmodeller då dessa försöker göra 

universella uttalanden om marknadsföringsrelaterade fenomen (Brown 1993). Man menar 

att fenomenen ibland skapas av modellerna och inte tvärtom och att användandet av stela 

modeller således bromsar marknadsföringens möjligheter. Brown (1993) frågar sig om 

huruvida ett postmodernt paradigmskifte inom marknadsföring ska komma att ske.    

Postmodernism och reklam 

Tidigare har reklam, givet att dess mål var att skapa en positiv image till varumärket, 

kännetecknats av att associera produkten med fördelaktiga och positiva attribut och 

därigenom berätta för oss hur bra den är (Sandikci 2001, Strinati 1993). Postmodern reklam 

är mindre fokuserad på produktfördelar utan har istället andra mål till exempel att försöka 

förknippa varumärket med socialt ansvarstagande (Sandikci 2001) eller göra parodi på 

traditionell reklam (Strinati 1993). Det kan sägas vara den postmoderna fragmenteringen 

som gestaltar sig i reklamen genom att den inte egentligen framhäver produkten i fråga utan 

helt andra värden (Sandikci, 2001).   

Strinati (1993) säger att postmodernism i reklam gestaltar sig i fokuseringen på stil och yta, 

reklamen ska vara snygg, innehålla referenser till konst och populärkultur samt gärna bygga 
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på mini-berättelser och ironi. Man försöker dölja syftet med reklamen, som ju är att sälja, 

genom att belysa dessa andra faktorer. (ibid) Reklam har till sitt format mer och mer börjat 

likna musikvideor på det sättet att de försöker uppmärksamma sinnena genom kollage av 

färg och form istället för att anknyta till ett centralt tema. Syftet med kollaget är att lämna 

konsumenten med en image av varumärket som skapades av den samlade effekt som de 

fragmenterade bilderna hade på sinnena ( Fuat Firat, Schultz, 1997).  

Det kan i detta sammanhang även vara värt att ta upp några teorier gällande postmodern 

film då ju dessa rör sig inom samma område som postmodern reklamfilm. I modernistiska 

filmer var varje del av filmen ett sätt att förstärka helheten medan postmoderna filmer 

snarare består av en mängd självständiga segment som alla på sitt eget sätt försöker synas 

genom att betona olika spektakulära kvaliteter i konst, handling eller teknik (ibids.191). 

Exempel på detta syns som tidigare nämnts ibland annat Pulp Fiction. Samma tendenser 

finns numera även i reklamfilm, H&Ms nya reklam regisserad av David LaChapelle är bara 

ett exempel.1  

Postmodernism – en sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi summera de centrala faktorerna som lyfts fram ovan i Strinatis 

(1993) fem postmoderna riktlinjer. Han sätter upp dessa för att visa på vad han anser vara 

kännetecknande för det postmodernistiska tillståndet. Dessa riktlinjer återspeglar och 

sammanfattar de centrala faktorerna på ett eller flera sätt: 

1. Distinktionen mellan kultur, media och samhälle är på väg att lösas upp.  

2. En fokusering på stil och utseende på bekostnad av innehåll och substans.  

3. Distinktionen mellan konst och populärkultur. försvinner.  

4. Osäkerhet gällande tid och rymd.  

5. Ifrågasättandet av absoluta sanningar.   

Semiotik och koder 

Semiotiken ser kommunikation som skapande och utbyte av innebörder, mening och 

betydelser (Holm, 2002 sid 125) mellan skaparen av meddelandet, den så kallade kodaren, 

och mottagaren av meddelandet, avkodaren eller läsaren (Fiske, 1990). Ett av semiotikens 

huvudområden är koder och ett exempel på en sådan är alfabetet. Förståelsen av koderna 

är beroende av en överenskommelse mellan användarna och en gemensam kulturell 

                                                

 

1 Här hänvisas till H&Ms nya reklamfilm för deras nya jeansmärke &Denim 
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bakgrund dem emellan (Fiske, 1990) När olika koder används vid kodningen och 

avkodningen av meddelandet blir resultatet en så kallad aberrativ tolkning vilket innebär att 

mottagaren inte tolkar meddelandet på samma sätt som avsändaren hade tänkt det (ibid).   

Breda och smala koder 

Breda och smala koder definieras av publikens natur. Breda koder är enkla och det krävs 

ingen utbildning för att förstå dem. De riktar sig till en bred massa, ska tilltala många och 

har som funktion att knyta samman människan med samhället. Fiske tar upp TV-

meddelanden, som till exempel en TV-såpa, som ett exempel på breda koder. De kommer 

från en institutionell källa, är enkla att förstå och är riktade till den stora massan av 

medlemmar i samhället. (Fiske 1990 sid 106). Motsatsen till breda koder är smala koder. De 

är riktade till en mindre, väl definierad publik och avkodningen av dessa bygger på 

gemensamma utbildningsmässiga eller intellektuella erfarenheter. De kan alltså inte förstås 

av alla som de breda koderna. Facktermer är exempel på smala koder.  Medan breda koder 

betonar likheter mellan oss så betonar smala koder skillnader mellan kodens användare och 

de övriga. (ibid)  

TV-reklam speglar samhällstrender 

Mycket av det som är aktuellt i samhället i stort går att utläsa eller se tendenser av i 

reklamens utformning (Haglöf, 1994). Olika teman och trender i reklam avlöser 

varandra och vissa kommer tillbaka med viss regelbundenhet. Idag är en vanlig trend 

att reklamfilmerna är uppbyggda av flera olika delar som följer varandra, så kallad 

storytelling. Det kan liknas vid film eller TV-serie där varje reklamfilmsdel kräver en 

fortsättning.  Varumärken som ICA, Volvo och Telia har alla tre använt sig av 

berättarformen med igenkännbara skådespelare och miljöer.   

Haglöf lyfter fram sambandet mellan nya värderingar, generationer och trender. Han 

menar på att varje ny årskull har en del nya värderingar, som utvecklar 

kommunikationen i TV. Nya koder ersätter gamla och i skapandet av reklamfilm 

lägger man till och drar ifrån element beroende på vilka trender och värderingar som 

gäller (Haglöf, 1994). Pelle Törnberg vice VD på Industriförvaltnings AB Kinnevik 

uttrycker detta fenomen; Utveckling av reklamen är inte att leta efter hur mycket gult som ska 

användas –

 

om det är det traditionella –

 

utan att ta rött istället, en helt ny färg och ny kod” 

(Haglöf, 1994). På detta sätt påverkar samhället trender inom reklamfilm. Vad är inne 
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och moderiktigt för tiden och för den bestämda målgruppen? Haglöf belyser det nya 

klimatet som TV-reklamen brottas med. Han menar på att det krävs å ena sidan en 

ny medvetenhet om nya värderingar och trender. Denna medvetenhet hjälper att 

skapa en förändring i reklamen som får människor att stanna upp och i bästa fall 

även lyssna till budskapet. Kunskapen om nya generationer deras livsstil och 

uppfattningar skapar en ton som är mer mottaglig för den specifika generationen, 

men kanske omottaglig för de övriga. Det krävs å andra sidan en medvetenhet om 

det informationsbrus som människor utsätts för dagligen och i TV-soffan.   

För dem som gör reklam handlar det om att sticka ut ur detta brus. Idag spelar det 

nästan ingen roll hur reklamen sticker ut, är det för att den är på gränsen till 

oförståelig, på gränsen till för grov eller skapar den debatt? Haglöf menar att; 

”Förändring är det viktiga, att överraska och komma med någonting nytt. Människor får inte 

känna att det här har jag sett; de måste belönas varje gång för att de sitter och tittar på TV ”. 

Även om dagens mediaklimat förespråkar förändring så kanske det inte är så att all 

reklam behöver vara nyskapande.   

Det estetiska perspektivet 

Det estetiska perspektivet ser meningsskapande som centralt. Det handlar om att skapa 

mening i ett virrvarr av information och fakta. Det sker genom subjektiv upplevelse och 

känsla som leder till en förståelse för sammanhang och är en förutsättning för att vi skall 

uppfatta det som är meningsfullt.   

Handlingens hermeneutik 

Det estetiska perspektivet handlar om att begripa helheter och systematisera vad som är 

vackert och storslaget och varför. Den estetiska filosofin grundades av Kant. Kant menar 

att vi inte kan fälla omdömen, bedöma eller besluta utan omdömeskraft. Utan 

omdömeskraft blir världen en kaotisk röra av fakta där inget hänger ihop eller har någon 

mening eller struktur. Kant menar vidare att för att vi ska få ordning i denna 

verklighetssoppa måste vi gestalta våra intryck. Det är här estetiken kommer in och ska 

hjälpa oss skapa sammanhang och mening i vår verklighet.   

När något är skönt och vackert betyder det för Kant att det också hjälper oss att begripa 

helheter. Det som gör något vackert är alltså dess helhet. I boken Kunskapande metoder ges 
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exempel med företag som önskar presentera sig som en helhet av dess produkter och 

tjänster. Helheten ska vara vacker och företagen tar hjälp av design och reklam. Sublim 

design sammanfattar produktens alla egenskaper till en helhet vi kan njuta av och begripa. 

Att något är snyggt, skönt eller häftigt är med andra ord en förutsättning för att vi skall 

uppfatta det som meningsfullt.   

Det estetiska perspektivet hjälper oss att förstå och respektera att känsla skapar 

sammanhang. Självklart är alla våra känslor subjektiva, men enligt estetiken har dessa 

subjektiva känslor ett värde bortom den egna njutningen och upplevelsen. Kant menar att 

det inte finns några ord att sätta på ett estetiskt fenomen. Känslor behöver inte 

kommuniceras med hjälp av språket. Det handlar om bild och ljud snarare än språk och 

ord. Det kan med estetiska fenomen vara svårt att med ord uttrycka varför man tycker om 

något. Därför kan man säga att människor kan begripa fast utan begrepp. En känsla för 

något är avgörande i vår uppfattning, åsikt och betraktelsesätt.   

Enligt Kant handlar det om att leka med den traditionella metoden snarare än att bryta mot 

den. Denna lek med metod är förmodligen vad vi finner mest exempel på i företagsvärlden. 

Inom reklamen finner vi en stor mängd av korsreferenser med humoristiska, ironiska, 

cyniska och till och med sarkastiska förtecken. Alla dessa variationer har ett gemensamt, det 

krävs även här metoder, sedvanor och mönster till vilka man kan förhålla sig kreativt och 

nyskapande.   

Inom estetiken handlar det snarare om att skapa än att tolka. Den amerikanska filosofen 

Susan Langer menar att estetiken följer en presentations logik i stället för en diskursiv logik. 

I estetiken är det inte ordens konversation som gäller utan presentationens övertygelse.  

Man talar inte om något, man pekar på något och låter detta något (tavla, produkt, reklam, 

tjänst i företag) tala för sig självt. Genom denna presentation vill man imponera och 

övertyga publiken. Handlingens hermeneutik kan användas i tolkningen av vad kunden vill 

ha, hur marknaden skulle kunna tolka ett budskap, vad som skulle gå hem och varför. Ett 

estetiskt perspektiv hjälper till att gestalta helheter inte genom att rada upp dess olika 

konkreta delar och heller inte genom att skapa en slags symbol eller tecken. Det handlar om 

att finna en tredje väg något nyskapande och kreativt.   
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Detta leder i sin tur till ett något annorlunda angreppssätt än när man söker metoder för 

kommunikation. Det finns en strikt mening men inget innehåll, för det man åsyftar är att 

väcka en känsla som sedan får verka hos publiken. Det estetiska perspektivet, som Kant 

med efterföljare menar, gestaltar ett sammanhang i en fragmenterad värld, ger liv åt kalla 

fakta och besjälar. Handlingens hermeneutik är den metod som det estetiska perspektivet 

inspirerar till.  
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Resultat 
Nedan presenteras de resultat vi erhöll av våra fokusgrupper. V i börjar med att redogöra för vilka 

reklamfilmer respondenterna nämnde mest frekvent. Sedan sammanställs vad respondenterna ansåg vara 

bra reklamfilm respektive sämre reklamfilm. Därefter redovisas resultaten kring respondenternas tankar 

om reklamfilm riktad mot dem som generation och kring tendenser som kan utläsas i reklamfilm idag. 

Slutligen presenteras en del av respondenternas allmänna tankar runt de mest diskuterade reklamfilmerna. 

Denna del är frivillig för läsaren då den inte är nödvändig för förståelsen av uppsatsen. Den 

rekommenderas dock då den erbjuder en djupare inblick i respondenternas känsla för och åsikter runt 

reklamfilm samt då delar av den används i analysen. Dessutom är den underhållande.   

En sammanfattande förklaring av de olika reklamfilmerna som nämns nedan finns i bilaga 1.  

Reklamfilm uppe för diskussion 

Generellt kan sägas om våra resultat att reklamfilm visade sig vara ett lättpratat ämne för 

respondenterna. I de två senare fokusgrupperna gick diskussionerna i stort sett av sig självt 

och vi behövde endast vid enstaka tillfällen leda vidare samtalen med frågor. 

Respondenterna diskuterade runt en mängd olika reklamfilmer som de kom på antingen 

spontant eller med viss vägledning från oss in på specifika produktkategorier.   

Här redovisas vilka reklamfilmer som 

diskuterades mest frekvent i fokusgrupperna. 

Frekvensen anger hur många gånger reklamen 

togs upp på nytt i diskussionerna, även om 

reklamens namn har nämnts flera gånger under 

samma diskussion räknas detta alltså bara som 

en gång. Grupp 1 var den första fokusgruppen 

vi genomförde, grupp 2 är tjejgruppen och 

grupp 3 är killgruppen.     

Bra reklamfilm/Faktorer man tycker om 

”Ska det vara reklam och man ska orka titta på den så att man inte byter kanal så ska det ju vara roligt 

annars så byter man ju kanal” (Andreas 25 år)  

Reklamfilm Frekvens

 

Nämnd i grupp

 

ICA 16 1, 2, 3 
Telia 13 1, 2, 3 
Tre 10 1, 2, 3 
Saab 9 1, 2, 3 
Pripps blå 7 2, 3 
Comviq 7 1, 2, 3 
Heineken 7 2, 3 
Sony TV 6 2, 3 
Vodafone 6 1, 2, 3 
Djuice 6 1, 2, 3 
VO5 5 1, 2 
McDonald’s

 

3 2 
Coca Cola 3 1, 2, 3 
Glocalnet 3 1 
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Vi bad våra respondenter att beskriva vad de ansåg kännetecknade en bra reklamfilm. Det 

första temat som då kom upp var just vikten av humor i reklamen. Det är dock en fin gräns 

mellan lyckad humor och när det bara blir töntigt och fel vilket visade sig i diskussionen 

om ICA vs Findus och McDonald’s vs Burger King vilken redovisas längre fram. 

  

Andra ord som används vid beskrivningarna av bra reklamfilm är nyskapande, otippad, 

kreativ och genomtänkt. Anna 25 år säger: ”En bra reklam är väl ändå en reklam som på något 

sätt får fram sitt budskap på ett effektivt och väldigt bra sätt, ett smart sätt, det ska vara roligt”. Anders 

24 år förklarar att han tror att en bra reklamfilm ofta handlar om att man går bakvägen och 

inte använder sig av det uppenbara i reklamfilmen utan anspelar på andra känslor.   

Anders 24 år funderar över Lokas reklamfilmsserie om hälsokällan i Bergslagen vilken han 

tycker om även om han anser den vara konstig: ”det tog ju ganska lång tid innan man greppade 

vad de ville ha fram. Jag tror inte ens jag idag vet riktigt vad de vill ha fram, men det kanske är hela 

grejen?”. I tjejfokusgruppen kommer man fram till att det nog många gånger är en fördel för 

att man ska tycka om en reklam att den inte är direkt relaterad till produkten ”det är väl det 

som vi har kommit fram till nu att många av de vi tycker är bra är kanske inte så relaterade till 

varandra”

 

(Åsa 22år). Detta bekräftas även av Tobias 22 år: ”Det finns ju många bra 

reklamfilmer som är roliga som man gärna tittar på fast jag vet ofta inte riktigt vad det var de gjorde 

reklam för sen”, även Sofia 22 år gör ett liknande uttalande. Andreas 25 år resonerar lite runt 

detta fenomen: ”det är svårt tror jag och göra en bra reklamfilm och trycka in vissa produkter i den”.   

Det finns dock risker med att reklamfilm blir för bra. ”Har det inte blivit debatt om det här med 

ICA s reklamfilmer, att de är för bra och liksom tagit över varumärket lite?”

 

(Sofia 22 år). Magnus 26 

år håller med ”Telia har ju blivit lite en följetong som ICA, man glömmer kanske lite produkten”.   

Musiken har också stor betydelse för att reklamen ska bli bra enligt våra respondenter. När 

de ska förklara varför de tycker om en reklam så säger de många gånger saker i stil med ”det 

är så skön musik”

 

eller ”ja men det är en så bra låt”. Adam 25 år förklarar hur han blir sugen på 

öl när ”jag hör den där Teddy-bears låten”

 

(Heineken reklamfilm, författarnas kommentar). 

Lovisa funderar över en tvättmedelsreklam utan ljud och inser att ”musiken är väl också viktig, 

just att det är någonting i bakgrunden”.    
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Dålig reklamfilm/ Faktorer man inte tycker om 

Vissa reklamer som diskuteras som dåliga är respondenterna lite osäkra på om de verkligen 

är dåliga eller om de i själva verket är ironiska, som Calle 21 år säger ”man undrar om de 

verkligen är dåliga eller om de bara är dåliga för att de ska vara dåliga”

 
. En reklamfilm som 

diskuteras utifrån detta är Vanish-tvättmedelsreklam: ”den här med tvättmedel, jag tror att den 

ska vara ironisk eller så ska den inte vara det?” (Per 31 år). Emelie 22 år säger om samma reklam 

att ”den är ju sjukt dålig”.   

Gemensamt för samtliga respondenter är de upprörda åsikterna om dubbad reklamfilm. 

När vi ber killgruppen sammanfatta dålig reklam säger de. ”tysk dubbad reklam” . Calle 21 år i 

den första fokusgruppen blir riktigt upprörd när han diskuterar fenomenet: ”jag kom på en 

annan, den där Riesenreklamen, den där tyska grejen, den är också sådär dubbad, då blir jag också sådär 

förbannad o så där irriterad, jag hatar den där reklamen så himla mycket så jag har ju sagt sådär att jag 

ska aldrig köpa Riesen”.

 

Andreas i samma fokusgrupp håller med Calle och säger att dubbad 

reklam är ”det absolut värsta man kan göra i reklamväg”.  Man motiverar detta med att det känns 

respektlöst mot konsumenten att inte ens göra en egen reklamfilm för dem.  

En annan sak som inte är populär är när reklamen i fråga placerar in konsumenten i ett fack 

eller på ett eller annat sätt förlöjligare denne. I killgruppen diskuteras reklamfilmer för ett 

byggföretag som gör narr av snickaryrket vilket ses som negativt och i den första 

fokusgruppen är Calle 21 år upprörd över en reklamfilm för öl som på ett enligt honom 

förnedrande sätt fördummar öldrickaren. Killgruppen pratar om reklamfilmer som spelar 

på gammaldags könsroller och menar att detta känns förlegat och förnedrande ”det känns 

främmande och då undrar man vad är det här för företag, vad har de för företagskultur?”

 

(Magnus 26 

år). De tycker inte om att bli utpekade som att inte hjälpa till i hemmet då de anser detta 

vara en orättvis bild. Även i första fokusgruppen är man inne på hur dålig reklamfilm 

påverkar bilden av företaget, även här i samband med att sexistisk reklam diskuteras. Calle 

21 år förstår inte varför företag fortfarande använder sig av dessa attribut i sin reklam då de 

vet att det inte uppskattas och tycker att det är mycket dåligt av dem.    

Tvättmedel, tandkräm, bindor och blöjor verkar vara de produkter som respondenterna 

tänker på i första hand som urtypen för dålig reklamfilm. Jonas 23 år förklarar ”man vet 

liksom när de häller ut det där glaset att alla är lika dana så man tror inte att någon är bättre än någon 

annan, det blir alltid större och större glas och mindre och mindre blöjor”. 
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Grupperna diskuterar dock även fördelarna med dålig reklam och hur den ibland kan vara 

bra ur ett köpperspektiv. Emelie 22 år förklarar sin syn på saken: ”men jag tror att dem som vi 

tycker är dåliga rek lamer idag, kommer vi ihåg som katastrofdåliga och därför är det en bra rek lam [… ] 

det beror på hur man tycker att all publicitet är bra publicitet eller? De får ju ändå sitt varumärke att 

expandera oavsett om folk tycker det är bra eller dåligt”

  

Reklam riktad till Generation Y 

Vi frågade fokusgrupperna vad de tyckte var kännetecknande i reklamfilm som var riktad 

till dem som generation. Anna 25 år i första fokusgruppen försökte förklara detta med ”En 

reklam som säger A men inte B liksom” . I killgruppen tar man fram ett antal olika faktorer som 

de anser är med i reklamfilm riktad till dem. Anders 25 år är inne på samma linje som Anna 

och säger ”mycket humor men även så här lite konstiga reklamer”. Adam och Magnus säger ironi 

och motiverar detta med att de själva använder mycket ironi i sitt umgänge och därför lätt 

tilltalas av detta. Någon fyller i med att det ska vara en lite hårdare jargong. Andreas säger 

att musiken är viktig och förklarar det med att hans generation genom mp3-spelare, har 

musiken i vardagen på ett helt annat sätt än sina föräldrar och därför är mer beroende av 

musik, ”musiken tilltalar ju oss och vi lyssnar ju så mycket på musik” (Anders 24 år).  

I första fokusgruppen tycker man att AMFs reklamfilmer är riktade till dem eftersom de 

känner sig träffade och börjar tänka på att spara pengar. Jonas 23 år säger Telia-reklamerna 

eftersom han kan identifiera sig med ungdomarna i den reklamen då det inte var så länge 

sedan han var så gammal. Även i killgruppen nämns en Telia-reklam som riktad till dem. 

Detta är en reklam som ironiserar över Melissa-viruset och som Andreas 25 år säger: ”min 

farsa skulle ju inte haja det”. Tre:s reklamfilmer anser tjejgruppen vara riktade till dem ”det här 

med musiken och så”.

 

I tjejgruppen diskuterar man hur de tycker att Saab:s bilreklam och 

Sony:s plasmatv reklam är riktade till dem ”de känns annorlunda liksom”

 

(Sofia 22 år), fast de 

egentligen inte borde vara det:”A lltså jag kommer inte köpa en fet tv liksom, men…” (Emelie 22 

år). Tjejgruppen tycker även att Pripps blå:s reklamer är riktade till dem då de uttrycker en 

sorts drömbild över tillvaron.  

Tendenser i reklamfilm idag 

Vi diskuterar med respondenterna om de tycker att reklamfilm har förändrats något under 

den tid de sett reklam, det vill säga cirka tio år. Anders svar på detta är ”absolut, galet mycket!”
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och denna åsikt verkar vara gemensam för alla grupper. Överlag tycker man att reklamfilm 

har blivit mycket bättre, ”Alla reklamer idag tycker jag mer eller mindre är så snygga, liksom så snyggt 

gjorda”

 
(Emelie 22 år). Äldre reklamfilm beskrivs med förakt, Calle 21 år beskriver hur han 

uppfattade reklamfilm tidigare i samband med att han diskuterar dubbade reklamfilmer:  

”där märker man ju också att reklamerna som är dubbade är så annorlunda, de är ju som svensk reklam 

var för jättelänge sen, det är så här kritvita leenden, folk som står och ler och alla är så här glada, du vet 

perfekta familjen”.

  

Ett utmärkande drag i dagens reklamfilm tycker grupperna är att den är mer fokuserad på 

varumärkesbyggande attribut än på produktfördelar, ”förr bara det här med att visa produkten 

och funktionen och nu är det mer det här som du sa, känslan liksom” (Emelie 22 år), ”man får en helt 

annan varumärkeskänsla” (Anders 24 år).   

Jonas säger att reklam idag är ”Lite mindre informativ också, lite mer att man får tänka själv, all 

fakta kommer inte bara direkt som det var förut”. Detta verkar uppskattas av de flesta 

respondenterna men Per 31 år är av en annan åsikt: ”jag kan personligen sakna lite mer 

produktinformation, exempelvis, när de i bilreklam visar på att de är bäst på typ besiktning. Sådant 

tycker jag är bra och det är sådant jag vill ha reda på. Men det är just detta som det blir mindre och 

mindre utav. Idag är det mer det här att det ska bli en rolig film”

  

Typisk reklamfilm idag delas upp i två olika grupper av respondenterna. Antingen ligger 

fokus på humor eller på att förmedla en känsla. Dessa sistnämnda reklamfilmer kan gärna 

vara lite allvarligare och fokuserar på att reklamen ska vara snygg. Utmärkande är också 

enligt fokusgrupperna att reklamerna inte längre bara är fokuserade på köp.   

Om reklamfilm – lite bonusmaterial 

Samtliga våra respondenter nämnde ICAs reklamserie som en av de allra första reklamerna 

när vi bad dem lista reklamer som de kunde komma på och som de tyckte om. Reklamerna 

beskrivs som ”ruggigt roliga”

 

och ”det som är bra är att de är sådär nyanserade[…]han behöver inte

 

vara skitarg för att han ska se arg ut, utan det räcker att göra det på ett mänskligt, verkligt och normalt 

sätt”

 

(Anders 24 år). Kommentarer ges även på hur reklamerna refererar till verkliga 

händelser och personer, ”Och sen är det här att de driver med Ernst, det är lite sjukt egentligen men 

det är ju roligt”

 

(Emelie 22år), ”De har ju haft ganska många sådana där lyckade inslag, Markoolio 

har väl varit med och spelade praoelev” (Andreas 25 år). En kille går så långt som att säga att han 
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skulle kunna tänka sig att köpa hela ICAs reklamserie för att ha hemma om den kom ut på 

DVD.  Andra ord som används vid beskrivningen av filmerna är ”fyndig”, ”lite torr humor”, 

”byts ofta så att man inte hinner bli trött på den”, ”lite ironi”

 
och ”smart koncept”. Lottie 22 år 

kommenterar dock att det egentligen kvittar att det är ICA som är avsändare till reklamen, 

det kunde lika gärna ha varit VIVO.   

I samband med diskussionen om ICAs reklamfilmsserie uppkom också diskussioner om 

andra reklamserier som försökt kopiera ICAs upplägg men då med enligt grupperna, 

mindre lyckat resultat. Främst var det Findus nya reklamserie med provköket som våra 

respondenter reagerade på. ”…Findus, de har ju misslyckats totalt med att köra ICA […] han är 

så himla sur den där kocken, den är ju inge rolig. Han är vresig och otrevlig. Ska man försöka göra 

samma sak som ICA så måste det vara jävligt bra” (Magnus 26 år).   

Även Telias reklamserie med pappan och hans två barn är populär bland våra 

respondenter. Vid beskrivningen av reklamernas handling känns respondenterna 

engagerade och ord som tragisk och sorglig används frekvent. Samtidigt sägs reklamen vara 

rolig och ett par respondenter säger att den har en viss igenkänningsfaktor:  

Anders 24år: - men är inte de väldigt tragiska? Jag blir lite ledsen. 

Andreas 25 år- Men den är rolig, […] när han är ute i terrängen och springer och hon säger att han skall 

skynda sig för det är kallt. 

Anders: - så jävla drygt. 

Magnus 26 år: - Du känner igen dig lite! Toffel.   

Då vi börjar diskutera mobiloperatörer i fokusgrupperna kommer alla snabbt fram till att 

Comviqs reklam med big and small Bill är en rolig reklam som de tycker om. Detta 

motiveras med att reklamen är ”fyndig”

 

och ”grymt smart”. Även en reklamfilm från 

mobiloperatören D-Juice diskuteras flitigt i samtliga fokusgrupper. Det rör sig om en 

reklam där den tidigare Baywatch-skådespelaren David Hasselhoff uppträder. I den första 

fokusgruppen är detta något av en favoritreklam för respondenterna. När vi frågar varför 

de tycker om den säger Sara 24 år ”För att den är så jäkla dålig” och Jonas 23 år fyller i ”och för 

att David Hasselhoff är med”, sedan skrattar hela gruppen igenkännande. Även 

tjejfokusgruppen tycker att reklamen är ”grym”.

 

I killfokusgruppen håller man dock inte 

med utan benämner reklamen som ”lättköpt”

 

(Anders 24år) och Magnus 26 år säger: ”Det 
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känns som att det ä någon som tittat lite för mycket på hundra höjdare och bara, det här gillar 

ungdomarna”

  
För mobiloperatören Tre uppmärksammas en speciell reklam lite extra i tjejfokusgruppen 

och i killfokusgruppen, i den blandade fokusgruppen kände respondenterna dock inte ens 

till den. Reklamen i fråga beskrivs av Anders 24 år på följande sätt: ”De hade ju en jävligt bra 

reklam den där som också är sjukt märklig med den lilla koreanska flickan som blir jagad av sina 

kompisar och sedan lyfter upp ett litet körsbär som börjar sjunga”. Åsa 22 år säger: ” Jag älskade den 

här med den där lilla kinesiska tjejen, den med bäret och musiken. Jag vet inte varför men låten var så bra 

och musiken var så bra och så det här lilla bäret”. Andra ord som används vid beskrivningen av 

reklamen är söt, drömlik och härlig. I tjejfokusgruppen uppkommer en diskussion om 

huruvida reklamen egentligen är kopplad till avsändaren Tre: 

Åsa: - men jag vet ju egentligen inte vad den har med Tre att göra 

Emelie: -Nej det är ju inte riktigt kopplat 

Lottie:- Men det behöver kanske inte vara kopplat? 

Karin: - Det är ändå ganska coolt att de har kommit på att vi får ett körsbär att sjunga och så säljer vi en 

mobil på det.  

En reklam som beskrevs med liknande motivering som Tre-reklamen var Sonys reklam för 

en flatscreen-tv vilken består av en mängd studsbollar i olika färger som i slow motion 

studsar ner för en backe i San Fransisco samtidigt som musik av José Gonzales spelas. 

Anders 24 år säger: ”den är ju bra för den är både snygg och har bra musik”, Andreas 25 år 

fortsätter ”Jag tittar kvar på den reklamen för att den är så bra liksom. Men just det att när teven 

kommer på slutet så skulle det lika gärna kunna vara tvättmedel eller vad som helst, men reklamen i sig 

sätter sig och då kommer man ihåg den. Sådana reklamer tycker jag är bra”. I tjejgruppen används 

motiveringar som ”Den ser så härlig ut”, ”Det finns någon slags ro i den”

 

och ”Det är en sån bra 

låt”. Emelie 22 år känner att reklamen är riktad till henne och motiverar det på följande sätt: 

”det är skön musik och typ såhär en frihetsgrej. Man får ett skönt intryck av den och det är såhär 

lekfullt”.

 

Inte heller denna reklam nämns av den första fokusgruppen där man överlag har 

varit mer inne på humor under diskussionen.   

Coca Colas julreklam nämns med nostalgi av alla tre fokusgrupper, ”den har gått hur många år 

som helst, den är fortfarande lika bra”

 

(Anders 24 år), ”den här Holidays are coming, den är ju så 

himla tradition”

 

(Åsa 22 år), ”då känns det

 

så här att åh jaha är det jul”

 

(Anna 25 år). När 
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respondenterna ombeds förklara närmare varför de tycker om reklamen återkommer de till 

att det är tradition, de säger även att det är mysigt och att det är så mycket färger.  

Vi diskuterade i samtliga fokusgrupper olika ölreklamfilmer. I tjejfokusgruppen framstod då 

Pripps Blås olika reklamfilmer som en klar favorit. De pratar mycket om känslan reklamen 

förmedlar, ”det är så…så vill jag också vara, lycklig och kär, perfekta vänner och perfekt miljö”

 

(Emelie 22 år),  Karin tror att man skulle kunna dricka Falcon och ändå ha en Pripps blå 

känsla men Emelie säger att det tror hon faktiskt inte. Även i killgruppen diskuteras känslan 

som Pripps blå reklamen ska förmedla; ”Men sen är den ju fin när det börjar bli vår och man 

verkligen längtar”

 

(Magnus 26 år). Per 31 år håller dock inte med, ”Personligen tycker jag att 

Pripps är så mycket veckotidning, det är ganska töntigt. Fotomodeller som springer och hoppar ner i 

vattnet, det är ju töntigt”.   

Falcons reklamer kommer upp för diskussion i alla tre fokusgrupper. Här är man dock 

noga med att påpeka att denna reklam har ett annat fokus än vad Pripps blå har. Emelie 22 

år säger: ”Den skapar ju mer ett sug efter att dricka öl medan Pripps skapar ett sug att vara med på 

reklamen”, Tobias 23 år är inne på samma linje: ”Jag tycker Falconreklamerna är helt underbara, 

man blir verkligen sugen på öl, man ser världen från en Falks ögon, olika platser i världen och så 

storslagen natur och så”.  

Det tredje ölmärket vars reklam var föremål för lite närmare diskussion var Heineken och 

då främst deras film ”the green lounge”. Denna reklam sades av flera skapa en känsla av 

fest, ”det är movsen (rörelserna) och musiken som är grym”

 

säger Andreas 25 år när vi ber honom 

förklara närmare varför han tycker att reklamen är som han själv uttrycker det ”en helt 

fantastisk reklam”. Tjejgruppen har till en början lite svårt att förklara varför de gillar 

reklamen vilket gör att de till en början endast säger att den är bra och vi måste be dem 

utveckla vad de tyckte senare i diskussionen. Då blir förklaringen ” jag tror att det var för att 

alla tyckte den var så bra så man hade inget mer att säga, jag skulle kunna prata så mycket mer om den 

reklamen” (Karin 22 år). Jonas i den första fokusgruppen tycker att reklamen är nyskapande. 

Andra reklamer som nämns i samband med ölreklamsdiskussionerna är Norrlands Guld, 

Falcon duellen och Koss.  

Bilreklamer diskuterades i alla tre fokusgrupperna, i synnerhet i de två grupper där killar 

ingick. Alla var överrens om att en av Saabs reklamfilmer var bra ” Saab deras nya när dem 
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åker omkring i en skog med vargar och grejer. Den är effek tfull”

 
(Magnus 26 år), ”Saab, för att den är 

så himla verklig, den är nästan som en filmsnutt, och sen för att det är verkligen så läskigt mörkt skog och 

så sitter man i den där bilen och så är man trygg” (Karin 22 år).  

Volvo har haft en reklamfilmsserie i likhet med ICA och Telia. Ur denna var det framförallt 

en film som diskuterades lite mer ingående i två av grupperna och här skilde sig åsikterna åt 

mellan respondenterna:  

Sara 24 år: - Det var den där V olvoreklamen där de körde flera delar, den fattade jag aldrig riktigt vad 

den hade med Volvo att göra, de satt i en bil och så skulle de köpa fisk och så var det en hund som åt upp 

fisken var det inte så? Den tyckte jag var jättedålig.  

Andreas 25 år: - Ja men den var ju fantastiskt bra ju, det är nog den bästa bilreklamen som någonsin 

har gjorts.   

Det är dock i slutändan fler respondenter som tycker om filmen än respondenter som inte 

tycker om den. Motiveringen till att den är bra som de flesta är överens om är att den 

egentligen inte har fokus alls på själva bilen och därför är oväntad, någon respondent 

menar att skådespelarna är bra och en annan säger att det känns att det är kvalité i 

reklamen.   

En annan bilreklam som blir föremål för lite närmare diskussion i två grupper är Toyotas 

nya reklam vilken på ett humoristiskt sätt för fram budskapet att de är bäst i bilprovningen. 

Denna reklamfilm tycker Per 31 år i vår killgrupp om eftersom han tycker att den ger bra 

information. Andreas 25 år i den första fokusgruppen är inte lika förtjust: ” jag skulle aldrig 

köpa en Toyota om jag hade sett den reklamen för jag tycker att det är en billig skitreklam, när det 

handlar om en bilprodukt vill jag ha en snygg proffsig reklam”

  

I killgruppen är även Audis reklamfilm där bilarna åker upp i skidbackar en favorit. ”ja men 

den är snygg, det sprutar lite snö, det blir sådär sport, men samtidigt trygghet och det blir inte sådär 

tramsigt”

 

(Andreas 25 år). Åsikterna verkar annars i samtliga grupper vara att de flesta 

bilreklamer är relativt bra och snygga.  

Ett annat tema vi tog upp för diskussion i fokusgrupperna var reklamer för 

skönhetsprodukter och då främst olika schampoo-reklamer. Här verkar den generella 

åsikten vara att det inte finns några bra schampoo-reklamer. En reklamfilm som flera 
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respondenter har reagerat på är VO5:s nya film som utspelar sig på en akutmottagning. En 

av dem som uttalar sig är Karin 22 år: ” Ja men alltså främst den på

 
akuten, den är bara så vidrig 

[… ] det är väl sista stället på jorden man skall vara snygg? Glänsande hår på operationsbordet, jag är så 

arg på den rek lamen”. När killgruppen tillfrågas om schampooreklamer skiljer sig de 

reklamfilmer de tar upp till en början ganska mycket från de övriga två grupperna, då de i 

första hand kommenterar på herrprodukter, och reklamfilmer som utspelar sig på 

fotbollsplaner och i duschrum. Sedan kommer dock även de in på reklamfilmer som visar 

hårbottnar och hur det inte fungerar. Detta är något de även återkommer till senare i 

diskussionen. Magnus förklarar: ”man försöker väl få någon trovärdighet i just det, med instituten, 

men det funkar liksom inte”. En reklamfilm för schampoo som dock nämns i alla tre grupper 

och som de flesta är mer positivt inställda till är Sunsilks reklam med hårmonster. Emelie 

22 år blir glad när hon kommer på den: ”Men det finns ju en bra! Sunsilk är ju rolig! 

Hårmonstrena de är ju asäck liga”. Åsa håller med men tillägger samtidigt: ”Fast jag blir inte sugen 

på att köpa deras produkter alltså, jag tror jag får en sån”. Lovisa 24 år tror att denna schampoo-

reklam är tänkt att riktas till hennes generation.   

Vår fokusgrupp bestående av enbart tjejer är mycket förtjusta i McDonald’s nya 

reklamserie. ”Den är ju så bra för det är ju som om man själv sitter med en kompis och bara: vadå sås? 

Ja sås, V adå stark? Ja stark, Men hur stark menar du? Ja stark stark”. Det är precis så där som man 

själv skulle kunna sitta”

 

(Emelie 22 år). Här kommenterar även gruppen att Burger Kings 

reklamer på ett liknande tema inte är alls lika bra: ”Men och det som är bra med McDonald’s är 

det som är dåligt med Burger King, för med McDonald’s känns det ju som om man skulle kunna sitta 

själv och prata men med Burger King känns det som om de bara har hittat på profiler som ska vara bra 

liksom och så är de bara fjantiga” (Karin 22 år)  

I den första fokusgruppen var man förtjust i Samsungs nya reklamfilm. Anna 25 år säger att 

den är mystisk och man inte riktigt förstår den. I denna fokusgrupp diskuteras även en av 

Glocalnets reklamfilmer med en positiv ton.  

I tjejgruppen gillar man Returpacks reklamfilmer som ska uppmuntra till pantning av 

tomburkar. Sofia 22 år förklarar varför hon gillar dessa reklamfilmer: ”De är ändå så här 

klockrena, man måste tänka efter lite, första gången man hör den kanske man ändå inte riktigt fattar 

innan man ser vad det är reklam för. Då hör man kanske inte vad de sjunger och då förstår man inte att 

det är reklam för panta mera” . Emelie 22 år håller med och motiverar det även med att miljön 
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i filmerna är härlig och exotisk. Lottie 22 år säger att hon gillar reklamen för att den är 

genomtänkt.   

En specifik reklamfilm som trots att den är några år gammal nämndes spontant av två 

respondenter i olika fokusgrupper var Rockys reklam för deras Bad Idea Jeans. Andreas 25 

år i första fokusgruppen beskrev filmen i detalj: ”då var det en riktigt stor kille som köpte ett par 

stringtrosor på en flygplats och sen gick han ombord på en jättelyxig båt och sen kastade dem på en tjej som 

låg där med sina silikonbröst och så sa han ”hey woman, I think you left your panties in my kitchen” och 

så blir han ju avslängd av båten såklart, reklamen var fantastiskt bra i alla fall tycker jag, det är mycket 

humor i den å så finns det någon sorts liten story och han, ja han hade ju tänkt efter där hur han skulle 

göra för att vara lite rolig och så där så det är ju en jätterolig reklam”. De övriga deltagarna i de två 

fokusgrupperna där filmen nämndes verkar hålla med om att filmen var bra då många 

igenkännande skratt gavs vid beskrivningen.   

En film som något oväntat togs upp av Tobias i första fokusgruppen var Lambis reklamer 

som han tyckte var bra. Här var dock meningarna delade och hälften av gruppen gillade 

reklamfilmerna medan andra hälften tyckte att dessa var jättedåliga.          
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Analys  

V i har i följande avsnitt för avsikt att jämföra de teoretiska referenspunkterna med det empiriska 

materialet som utgångspunkt. V i avser att diskutera samstämmigheter och skillnader mellan teori och 

empiri som tillsammans formar våra slutsatser och svarar på forskningsfrågan.   

Tre populära reklamfilmer ur ett postmodernt perspektiv 

För att ytterligare förklara vad vi ser som postmoderna faktorer i reklamfilmer följer nedan 

en analys av tre reklamfilmer som respondenterna nämnde sett ur ett postmodernt 

perspektiv.  

1. ICA, ICAs reklamfilmsserie är en form av miniberättelse. Postmodernismen ser 

berättelser som bärare av information och detta använder sig denna 

reklamfilmsserie av. Genom att göra en serie av reklamfilmer skapas dessutom en 

form av hyperverklighet i reklamen. Eftersom karaktärerna löpande återkommer i 

nya scenarion kan de på ett sätt sägas existera. ICA-butiken i reklamfilmen är på ett 

sätt lika verklig som en riktig ICA, i vissa fall kanske den till och med blir verkligare 

då den är gemensam för samtliga tittare medan den lokala ICA-butiken varierar i 

utseende beroende på var man bor. ICA-reklamen ironiserar över välkända 

människor så som Ernst i de senaste reklamfilmerna. I vissa reklamfilmer skämtar 

man även med traditionell reklamfilm då karaktärerna på ett tillgjort sätt 

demonstrerar produkterna i butiken. Även detta är ett typiskt postmodernistiskt 

drag. Postmodernismen ser samhället som ett skådespel och detta utnyttjas i 

reklamerna som mer liknar en form av tv-serie än en traditionell reklam. 

Serieformen på reklamen gör den även spännande och varierande vilket är krav 

ställda både från postmodernistiska teorier och från generation Y. 

2. Tre, we like music. Denna reklamfilm verkar utspela sig i ett asiatiskt land, 

musiken som spelas är engelskspråkig och mitt i allting dyker plötsligt ett animerat 

sjungande körsbär upp. Avsändaren till reklamfilmen är mobiloperatören Tre och 

budskapet är att informera om dennes musikerbjudande. Postmodernismen 

karakteriseras enligt Brown (1993) bland annat av omstörtning, anarki, lekfullhet, 

stil och spektakel. Det postmodernistiska begreppet pastiche står för en lekfull 

blandning av form och stil. Här kan flera paralleller dras mellan reklamfilmen och 

kännetecknen för postmodernism. Reklamen är i sitt uttryck lekfull, den uttrycker 
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anarki mot vad som går och vad som inte är möjligt. Hela filmen kan sägas vara en 

form av spektakel eller konstfullt skådespel, filmen karakteriseras av snabba 

omstörtande vändningar; den börjar i en kurragömmalek, fortsätter med ett 

sjungande körsbär och slutar med avsändarens logotyp. Den asiatiska och den 

västerländska kulturen blandas i skillnaden som finns mellan formen och musiken 

vilket kännetecknar pastiche. Utöver detta uppvisar reklamfilmen även det avstånd 

mellan tecknet från det betecknade som Fuat Firat och Venkatesh säger uttrycker 

fragmentering. Det finns inga klara paralleller mellan reklamfilmen och avsändaren. 

Reklamfilmen är fokuserad på yta och symbolism på bekostnad av innehåll och 

substans, ingen information ges om erbjudandet som reklamfilmen ska förmedla.  

3. D-juice, I’ve been looking for freedom. Denna film använder sig av en 

mycket smal kod i sin kommunikation. För att mottagaren ska förstå reklamfilmen 

krävs det att denne har växt upp under den tid då Baywatch med David Hasselhoff 

sändes på TV. För övriga tittare kanske reklamfilmen fortfarande framstår som 

rolig men det ironiska i den och sättet den driver med huvudrollsinnehavaren går 

förlorat. Denna reklamfilm anspelar även på nostalgi som är ett kännetecken för 

postmodernism. Den ska uppskattas genom att tittaren känner igen aktören från en 

tidigare sänd serie och därigenom tycker den är rolig. Denna film blandar dessutom 

två uttryckssätt i en form av juxtapositionering. Samtidigt som bilden och ljudet 

visar David Hasselhoff visas produktinformation upp på banners i förgrunden. En 

juxtapositionering kan även sägas ske mellan det moderna mobilabonnemanget och 

den nostalgiska reklamfilmen.   

Like – en analys av vad respondenterna gillar 

Postmodernismen uppmuntrar lekfullhet i sina beskrivningar. Postmodernistiska 

reklamfilmer sägs enligt Strinati kännetecknas av att de driver med etablerad reklam och 

ironiserar över denna. Det första temat som våra respondenter nämnde som viktigt när det 

gällde bra reklamfilm var att den skulle vara rolig. I killgruppen nämnde man också ironi 

som en utmärkande faktor när det gällde reklam som skulle tilltala dem. Även om denna 

ironi kanske inte enbart rör ironiserande över etablerad reklam kan paralleller dras mellan 

vad respondenterna tycker om och postmoderna faktorer.  

Enligt Fuat Firat och Venkatesh gör sig fragmenteringen i samhället påmind genom 

avskiljandet av tecknet från det betecknade. Sindacki säger att den postmoderna 
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fragmenteringen i reklamen gestaltar sig genom att den inte framhäver produkten i fråga 

utan helt andra värden. En av våra respondenter säger att bra reklamfilm ofta handlar om 

att gå bakvägen och spela på andra faktorer än de uppenbara. I samtliga grupper diskuteras 

hur reklamfilm som de tycker om ofta inte direkt visar produkten. Konsums reklamfilmer 

kommenteras med visst förakt som faktareklam. Genom att anspela på det postmoderna 

fragmenteringsbegreppet tilltalar alltså vissa reklamfilmer våra respondenter i högre grad än 

reklamfilmer med en direktare relation mellan produkt och reklam.   

I samband med att bra reklamfilm diskuteras tar också våra respondenter upp faran med att 

vissa reklamfilmer blir för bra och tar över varumärket. Detta kan förklaras på olika sätt i 

postmodernistiska termer. Ett alternativ är att säga att det som respondenterna här menar 

är att hyperrealityn i reklamen tar över och blir överlägsen verkligheten vilket kanske skulle 

kunna vara fallet med ICAs reklamfilmer. Kan miljön som förmedlas i denna reklam i själva 

verket leda till att respondenterna när de själva besöker en verklig ICA butik inte tycker att 

det är en riktig ICA eftersom reklammiljön har tagit över varumärket? Ett annat perspektiv 

att se detta fenomen ur är som en effekt av postmodernismens teori om att symbolen och 

ytan blir viktigare än innehållet. Reklamfilmen blir så att säga viktigare än varumärket  

Teorin om generation Y säger att denna generation ser på reklam som underhållning. 

Haglöf menar att kraven på den nya reklamen är att den ständigt ska vara föränderlig för att 

tilltala de nya kritiska konsumenterna. Den postmoderna teorin säger att varje 

kommunikativt ögonblick måste vara spännande, inte bara placerat i sin helhet utan även 

lösryckt från denna, för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Alla dessa tre teorier 

talar alltså för samma sak och att döma av våra respondenters åsikter och uttalanden 

bekräftas teorin gällande dem. En bra reklam sägs vara kreativ och nyskapande och otippad 

vilket kan sägas vara andra ord för teorins föränderlig och spännande. En respondent säger 

att han tittar på Sony:s reklamfilm med studsbollar för att han tycker om den, den skulle 

lika gärna kunna vara reklam för vad som helst men eftersom han tycker om filmen 

kommer han ihåg den. Ur hans perspektiv kan alltså denna reklamfilm sägas vara 

spännande även lösryckt från sin helhet.   

En kille i fokusgrupperna säger att hans generation är konstant omgivna av musik och 

därför mer beroende av detta än tidigare generationer varför han anser det viktigt i reklam. 

Detta tillsammans med det faktum att Generation Y enligt teorin ser reklam som 
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underhållning kan förklara varför respondenterna anser musiken viktig i reklamfilm. Om 

reklamfilm ses som en underhållningsform är det naturligt att denna för att accepteras bör 

innehålla samma faktorer som traditionell underhållning. Enligt teorin gestaltar sig 

postmodernism i reklam genom populärkultur. För Generation Y kan musiken ses som en 

form av populärkultur varför musik i reklam för dem är ett sätt genom vilket 

postmodernismen tar sig uttryck.  

Dislike – en analys av vad respondenterna inte gillar 

Respondenterna tycker inte om när reklamfilm försöker påtvinga dem en roll som 

konsument, att uttala sig om hur de är till exempel genom att sända ut traditionella 

könsroller eller genom att skoja med vissa yrkesgrupper. Motviljan mot detta kan kopplas 

till postmodernismens diskussion om den fragmenterade konsumenten som ständigt vill 

förändra sig själv genom sin konsumtion och som har svårt att sluta sig till enbart ett ideal. 

Om en reklamfilm försöker placera tittaren i ett fack motsäger den detta postmodernistiska 

fenomen genom att låsa konsumenten och förutsatt att respondenterna tilltalas av 

postmodernism faller det sig naturligt att de inte tycker om denna motsägelse till detsamma.   

Respondenterna säger även att de tycker illa om dubbad reklamfilm. De tycker att detta är 

en förolämpning mot dem som konsumenter att avsändaren inte ansträngt sig mer för att 

göra någonting anpassat till dem. Detta visar på den kritiska tendensen hos Generation Y 

som är uppväxta med reklam och därför kräver mer av denna än tidigare generationer. Det 

visar även på Generation Ys sätt att se på reklamfilm som underhållning och således 

utvärdera denna utifrån liknande kriterier.  

En närmare analys av tendenser som framkom i diskussionerna 

Efter att ovan ha gjort en översiktlig analys över faktorerna som respondenterna sade tilltalade respektive 

inte tilltalade dem i reklamfilm går vi nedan in djupare på specifika teman som framkom i diskussionerna.  

Att skapa en känsla 

Enligt våra respondenter är känsla ett utmärkande drag för nutidens reklamfilm och att 

förmedla en känsla anser flertalet vara den största skillnaden gentemot traditionell reklam 

där de anser att fokus istället ligger på produktattribut, ”idag ska man sälja den där känslan, inte 

bara uppmuntra till köp”, ”inte visa funktion utan känsla. Många av de uppskattade 

reklamfilmerna presenterar just en bild eller en känsla för respondenten. Denna känsla 
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behöver inte förmedlas genom språket utan ur respondenternas uttalanden kan man utläsa 

att den kan delges genom andra värden som musik, stil, bild, färg, form och symbolik. 

Adam säger att ”när jag hör den där Teddy Bears Stockholm låten blir jag sugen på öl”.

   
I samstämmighet med postmodernistiska teorier hänvisar respondenternas känsla ofta till 

det egna jaget. Omtyckta reklamfilmer påminner om och påvisar för respondenterna 

önskvärda tillstånd och meningarna blir således subjektiva och personliga. Tjejerna i 

fokusgrupp två uttryckte tydligt att de skulle vilja befinna sig i den miljö och med de 

människor som är med i Pripps Blå reklamen när de blir några år äldre.    

Enligt Pierre de Monthoux och det estetiska perspektivet är förutsättningen för att vi skall 

uppfatta något som meningsfullt att vi som mottagare av ett budskap anpassar detta och 

skapar oss en egen känsla och man hävdar att känslan är avgörande för vår uppfattning 

åsikt och bedömning av fenomen. Lyckas man genom reklamfilm förmedla en känsla, som 

sedan av konsumenten kan formas efter det egna jagets preferenser lyckas man alltså enligt 

det estetiska perspektivet även förmedla ett meningsfullt budskap. Respondenterna verkar 

ha uppmärksammat liknande försök i dagens reklamfilm: ”ja plus att de spelar an på en känsla 

hos dig liksom”och vissa bra reklamfilmer sägs ”inte använder sig av det här uppenbara, utan anspela 

på andra känslor”. Exempel på lyckade försök att förmedla en känsla kan utläsas i hur 

tjejgruppen diskuterar den speciella Pripps Blå känslan som enligt dem inte kan skapas med 

ett annat ölmärke och hur Sara i den första fokusgruppen talar vid ett tillfälle om att hon 

dricker Löfbergs Lila för att reklamen uttrycker detta som lyxigt och hon tycker om att 

känna sig lyxig.   

Jag konsumerar alltså producerar jag 

Postmodernismen gör ingen åtskillnad mellan produktion och konsumtion. Istället menar 

man att det sker en form av produktion i konsumtionen i att konsumenten producerar sin 

självbild när den konsumerar. Produktionen slutar inte när man är färdig med att göra en 

reklamfilm utan produktionsprocessen fortsätter genom att konsumenten, publiken eller 

tittaren skapar sig en åsikt och eventuellt en känsla för produkten. Flera av de reklamfilmer 

som våra respondenter uttryckte som bra reklamfilm, till exempel Sonys reklam med 

studsbollar eller ICA:s reklamserie uppgav de förmedlade en känsla till dem. Någon sa att 

de kände ro i reklamen med studsbollarna och av ICA:s reklam blev man glad. 

Respondenterna kan här sägas använda reklamfilmerna för vidare produktion av känslor 
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hos sig själva En kille sa att han hellre gick på ICA än Coop efter att ha sett reklamerna 

vilket kan ses som att han uttrycker sig själv eller producerar delar av sig själv genom 

reklamen, och sedermera genom val av butik.    

Form som uttryck 

Den postmoderna konsumentens tendens att ändra sin självbild genom konsumtion 

gemensamt med den ökande informationen och budskapen i media ställer nya krav på 

kommunikationen att den måste vara spännande och nyskapande. Fuat Firat och 

Venkatesh beskriver en lojalitet till bilder och symboler och postmodernismen i stort 

betonar vikten av att använda form som uttrycksmedel. Ett av de centrala temana i 

ideologin är just fokuseringen på stil och yta på bekostnad av substans och innehåll.   

Betydelsen av reklamens form och uttryck kommer fram i vår empiri. Flertalet 

respondenter illustrerar bra reklamfilm med faktorer som färg, stil, och affektiva värden. I 

tjejgruppen uttalas att bra reklamfilm ska vara snygg. Motiveringen till varför Sonys 

reklamfilm med studsbollarna tilltalar respondenterna är enligt dem reklamfilmens form, 

färg, musik och den ”härliga” känsla den förmedlar. Reklamernas fokusering på stil och 

utseende blir på bekostnad av innehåll och substans. Något som Per 31 år är kritisk till ”jag 

skulle vilja ha lite mer produktinformation”, men som övriga respondenter uppskattar och 

tilltalas av.   

Lojalitet mot image  

Postmodernistiska teorier menar att fragmenteringen hos konsumenten visar sig i dess 

frigörelse från monotonitet, konformitet och uttråkning samt genom imageskapande 

konsumtion. Fuat Firat och Schultz säger även att varumärkeslojalitet blir alltmer ovanligt 

och att konsumenten blir allt mer lojal den image som ett eller flera varumärken förmedlar.  

Respondenterna visar genom att de upprepade gånger nämner reklamfilmer de tilltalas av, 

men flera gånger inte vet vem avsändaren till dessa reklamer är, att uppmärksamheten till 

reklamfilmen inte beror på varumärket. En respondent visar på en form av lojalitet 

gentemot image i och med uttalanden som; ”det spelar ju ingen roll att det är Icas, reklamerna 

hade ju varit lika bra även om skulle ha varit V ivo”. På motsvarande sätt förtydligar 

respondenterna vikten av image i diskussionen om Sony:s reklamfilm där de säger att denna 

lika gärna skulle kunna ha varit reklam för tvättmedel som för en TV men att de tycker om 
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reklamfilmen som sådan på grund av känslan den förmedlar. Här betonas alltså att det inte 

är Sony:s varumärke som är intressant för respondenterna i värderingen av reklamfilmen 

utan snarare den image som filmen förmedlar. Dock säger en respondent att han blir glad 

när TV:n kommer upp på slutet för att det förstärker att reklamen har en viss klass, 

avsändaren Sony nämns dock inte.  

En viss tendens verkar också finnas bland våra respondenter att gilla flera reklamfilmer 

som utstrålar samma sorts image. Tobias säger sig till exempel gilla två reklamfilmer med 

Falcon respektive Coca Cola som avsändare som i mångt och mycket påminner om 

varandra i sitt uttryck.   

I en av fokusgrupperna sades det även att det snart kanske kommer en reklamfilm som är 

roligare än Icas och i och med det så är det ju den som blir bäst (citat??) Även detta visar på 

en lojalitet till den känsla en reklamfilm skapar och därmed en lojalitet gentemot image 

snarare än varumärket.   

Tanken är god, men… 

Semiotiken pratar om breda och smala koder där breda koder är kommunikativa budskap 

som inte kräver någon vidare utbildning för att förstås medan smala koder riktar sig mot 

speciella segment och kräver gemensamma erfarenheter för att tolkas på rätt sätt.  

I vår empiri framkom fall både där koden kan sägas ha träffat rätt och där det har blivit fel. 

I de fall där den smala koden passar respondenterna tycker de också mycket om 

reklamfilmerna vilket i våra diskussioner till exempel var fallet gällande McDonald’s 

reklamfilm och ICA:s reklamfilmsserie. Emelie sa att hon tyckte McDonald’s var så bra för 

att ”det är precis så där som man själv skulle kunna sitta”, och Anders tycker ICA:s 

reklamfilmer är bra för att de är nyanserade. Både Burger King och Findus har liknande 

reklamfilmsserier men här tycker respondenterna bara att det känns överdrivet och tillgjort. 

Detta skulle kunna tyda på att dessa reklamfilmer försöker uttrycka en smal kod men då 

denna inte passar respondenternas erfarenheter så förstår de den inte och tycker således att 

den är dålig. I vissa diskussioner som respondenterna hade var åsikterna skilda gällande vad 

som var bra och dåligt till exempel för D-juice reklam. Detta kan bero på skilda tidigare 

erfarenheter som resulterar i skilda sätt att avkoda meddelanden.  
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Opposites attract  

Juxtapositionering av vad som helst med vad som helst annat såsom motsatser och 

motsägelsefulla och orelaterade element är ett annat kännetecken för det postmoderna 

tillståndet. Detta fenomen uppkommer flera gånger i vårt material då respondenterna säger 

att de tycker om en film för att den egentligen inte har något med själva produkten att göra 

till exempel i Volvos reklamfilm med familjen och fisken. Våra respondenter diskuterade 

även huruvida Tres reklamfilm egentligen hade någonting med produkten att göra men 

tyckte samtidigt att just bristen på relation var något som tilltalade dem. Här har alltså 

juxtapositioneringen i den hyperreella världen resulterat i ett gillande från våra 

respondenters håll och juxtapositioneringen av uttryck och produkt verkar i denna form 

tilltala respondenterna.   

Reklamfilm en verkligare del av livet 

Hyperreality är ett centralt begrepp inom postmodernism och refererar till en konstgjord 

social verklighet skapad genom media och tecken runt oss. Hyperreality står enligt 

postmodernismen för något som är verkligare än verkligheten. Postmoderna teoretiker har 

tidigare tagit upp olika sorters nöjesparker där en värld i miniformat byggs upp som en 

form av hyperreality då de bildar en sorts koncentrerad värld.  

Hyperreality replikerar en verklighet som inte finns men kan ibland kännas verkligare än 

det verkliga. När respondenterna tycker om Pripps Blå:s reklamfilmsserie gör de kanske 

detta för att den representerar en sorts idealbild över deras tillvaro, ”perfekta vänner, perfekt 

miljö”

 

osv.? Pers kommentar om filmen ”det är löjligt med fotomodeller som hoppar ut från en 

brygga”

 

uttrycker att han tycker att det rör sig om en konstgjord verklighet men att detta blir 

för tydligt för honom. De övriga respondenterna verkar dock tilltalas av denna 

hyperverklighet och inte störas av att den inte är verklig enligt traditionell mening. Coca 

Colas julreklam verkar ha blivit en del i respondenternas liv. Genom sin hyperverklighet 

förmedlar den en julkänsla till dem och det är även detta som sägs vara anledningen till att 

respondenterna gillar reklamen. En respondent säger också uttryckligen att hon tycker om 

Saabs reklamfilm för att den är så verklig. Dock är den ju inte verklig eftersom den 

uttrycker en hyperverklighet vilket hon således kan sägas tilltalas av.   
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Det var en gång i hyperverkligheten… 

Många av dagens reklamfilmer bygger på ett historieberättande och en parallell kan dras 

mellan postmodernismens jämförelse mellan nöjesparker som en form av hyperverklighet 

och de konstgjorda familjer som byggs upp i t.ex ICAs reklamfilmer. En av våra 

respondenter beskriver serien ”det här att Stig är så himla nöjd med sin butik , jag vet inte det blir 

som en liten familj”. Nöjesparker beskrivs i postmodernismen som en koncentrerad värld i 

miniformat och man menar att den postmoderna konsumenten gillar dem för det är ett sätt 

att uppleva utan att ta risker. Kanske uttrycker de löpande reklamserierna på TV en 

liknande aspekt. De är på samma gång butik, förmedlare av familjär känsla och 

arbetsrelationer alla tre faktorer kan upplevas utan att mottagaren behöver vara där. Även 

om detta är en långsökt koppling så kan detta vara en bidragande orsak till att denna 

filmsort tilltalar.   

Inom postmodernismen talar man även om berättelser som bärare av information vilket 

kanske utgör en tydligare koppling till de historieberättande reklamfilmerna. Historier som 

informationsbärare verkar fungera på våra respondenter då de i hög utsträckning kommer 

ihåg de reklamfilmer som bygger på berättelser och pratar mycket om reklamfilmer 

uppbyggda som mindre historier. En kille kommenterar till och med att han inte kan 

komma på någon av mobiloperatören Tres reklamfilmer eftersom de inte har några 

historier.   

De svarta svanarna 

Genom vårt val av undersökningsfråga försökte vi hitta faktorer om vad som tilltalar som 

inte stämde överens med vår uppfattning om vad vi ansåg vara postmodern reklamfilm. I 

och med detta uteslöt vi inte ”svanar av annan färg”. 

  

En av våra respondenter nämnde Lambis reklamfilm som en film han tyckte var bra vilket 

förvånade oss. Denna film spelar an på klassiska produktattribut som mjukheten i papperet 

och varumärkets symbol, lammet, och tillämpar således inte i någon högre grad 

postmodernismens fragmentering i sin kommunikation. Inte heller ligger fokus i reklamen 

på stilen och utseendet eller på humor. Dock framförs till en viss del produktfördelarna 

genom att dessa placeras in i en berättelse vilket stämmer överens med postmodernismens 

idéer om berättelser som bärare av information. Sett i sin helhet är dock inte Lambis 
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reklamfilmer vad vi vill definiera som innehavare av postmodernistiska drag varför detta får 

representera en svart svan i vår analys.  

I en av våra fokusgrupper råkade vi av misstag inkludera en medlem som inte tillhörde 

Generation Y. Detta visade sig dock medföra en ytterligare dimension till uppsatsen då det 

snart blev tydligt att denne respondents åsikter i mångt och mycket skiljde sig åt från de 

övrigas. Denne respondent var till exempel den enda av våra respondenter som saknade 

produktinformation i dagens reklamfilmer. Postmodernistiska teorier talar emot 

produktinformation som säljande begrepp och förespråkar istället användandet av symbol, 

stil och yta. Att denne respondent saknade detta skulle om han tillhört Generation Y varit 

en svart svan men resultatet blev istället ett tydliggörande av de vita svanarna.   

Några av våra svarta svanar uppkom bland de reklamer som respondenterna bedömde som 

dåliga till exempel tandkrämsreklamfilmer eller schamporeklamer vilka anspelar på den 

klassiska modellen av att berätta hur överlägsen produkten i fråga är. Respondenterna 

tilltalades visserligen inte av dessa reklamfilmer men kunde ändå se att de fyllde sitt syfte 

eftersom de satte sig fast och därför kunde sägas vara bra ur avsändarens perspektiv. Dessa 

reklamfilmer var också några av de första som respondenterna kom på när vi bad dem 

diskutera reklam vilket bekräftar vad de sa.   

Rätt mycket av det som för oss skulle varit svarta svanar kom dock aldrig upp i 

diskussionerna. Reklamfilmer som inte skiljde ut sig från mängden glömdes också i stor 

utsträckning bort, till exempel reklamfilmer för diverse skönhetsprodukter som nästan inte 

nämndes alls. Till en början uppmärksammade inte heller vi att dessa reklamer glömts bort 

då även vi, som medlemmar i GenerationY, inte hade uppmärksammat eller kommit ihåg 

dessa. Vid en närmare studie av TV-reklam blev det dock tydligare att en stor del av de 

filmer som sänds idag anspelar på klassiska attribut men att den stora majoriteten av dessa 

filmer helt glömdes bort av våra respondenter.  
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Slutdiskussion  

Vår frågeställning som vi gick in i arbetet med löd: Tilltalas Generation Y i högre grad av 

reklamfilmer som besitter karakteristika typiska för postmodernism än av annan reklam och 

i så fall varför? Nedan görs ett försök att besvara denna fråga.  

En av de första saker som blev tydligt för oss efter att ha genomfört våra undersökningar 

var att reklamfilm kan sägas vara en viktig del i livet hos flertalet av våra respondenter. 

Detta med motiveringen att det var lätt för dessa att komma på en stor mängd olika filmer 

och att diskussionerna blev livliga och engagerade. Det visade sig också att flertalet av de 

reklamfilmer som kom upp för diskussion på ett eller annat sätt uppvisade postmoderna 

drag vilket har visats i analysen ovan. Detta blev inte tydligt för oss förrän efter ett tag 

eftersom inte heller vi hade uppmärksammat övriga reklamfilmer som gick på TV, kanske 

en effekt av att också vi tillhör Generation Y och således uppmärksammade samma filmer 

som respondenterna. Vid en närmare granskning upptäckte vi dock att det finns många fler 

filmer än de som nämndes av våra respondenter och att många av dessa utgjorde mer 

traditionell reklamfilm med en större fokusering på produkten i fråga och färre 

postmoderna drag.   

Den första delen av vår frågeställning verkar alltså enligt våra undersökningar ha ett positivt 

svar. De respondenter som vi intervjuade och som ingick i det segment av Generation Y 

som vi hade valt ut, uppmärksammade och tilltalades i större utsträckning av reklamfilm 

som uppvisade postmodernistiska drag än av traditionell reklamfilm. Ett antal postmoderna 

faktorer som respondenterna verkade tilltalas av framkom i analysen:   

 

Fragmentering. En faktor som gillas är fragmentering genom juxtapositionering, det vill 

säga när själva filmen inte är direkt relaterad till produkten. Detta fenomen nämns 

flera gånger av respondenterna och man hävdar till och med att det förmodligen är 

svårt att göra bra reklamfilm om man ska försöka trycka in vissa produkter i den..  

 

Hyperreality på det sättet att reklamfilmen ses som en verklig del i livet för många 

respondenter, man är engagerad i karaktärerna och diskussionerna är livliga. 

Overklig och drömlik är ord som våra respondenter använder med positiv 

betoning vilka också de kan sägas starkt kopplas till det postmoderna begreppet 

hyperreality.  



There is something about postmodernism 

 

55

  
Fokusering på stil och yta på bekostnad av substans och innehåll, majoriteten av 

respondenterna betonar vikten av att en reklam ska vara snygg. Respondenterna 

nämner flera gånger att de föredrar filmer som inte belyser produktfördelar utan 

mer konstnärliga attribut vilket också är starkt förknippat till postmodernism 

 
Berättelser som bärare av information, respondenterna kommer i stor utsträckning ihåg 

de filmer som bygger på ett serieformat med återkommande karaktärer.   

Den andra delen av vår frågeställning gällde varför Generation Y, förutsatt att de gjorde 

det, tilltalades av postmodern reklamfilm i högre grad än traditionell reklamfilm. Denna 

frågeställning är svårare att svara på då respondenterna ofta hade svårt att exakt uttrycka 

varför de tyckte om vissa filmer. Det verkar dock som att det respondenterna många 

gånger uppskattar med de postmodernistiska filmerna är att de känns oväntade och 

annorlunda. Man gillar när det krävs lite klurighet för att förstå filmen och allting inte bara 

serveras på en gång. Det ska gärna kännas nytt och det ska finnas en viss tanke bakom 

filmen, det ska så att säga kännas att producenterna har lagt ner lite energi på den.   

Respondenterna verkar också gilla filmer som uttrycker en slags ideal verklighet, vilket kan 

sägas vara en form av hyperreality. Samtidigt gillar man det man kan känna igen sig i och 

reklamfilm som tilltalar ska gärna använda sig av samma slags humor som används i 

umgänget dem emellan. Ironi i filmerna uppskattas vilket också är ett typiskt postmodernt 

drag. Det är dock viktigt att filmer som försöker spela på dessa aspekter träffar rätt. Gör 

dessa inte det blir det istället väldigt fel och reklamfilmerna riskerar att bli mer impopulära 

än traditionell reklam.   

Slutligen verkar anledningar till att filmerna tycks om vara att de är snygga och innehåller 

bra musik och därigenom förmedlar en känsla. Också här finns en klar återkoppling till att 

det är just de postmodernistiska dragen i filmerna som respondenterna gillar då teorin har 

en fokusering på yta och på produktion i konsumtionen, till exempel av känslor. Detta 

stämmer även bra överens med det faktum att Generation Y sägs se på reklam som 

underhållning och därför utvärdera dessa enligt samma kriterier som sådan.  

Slutsats 

Då vår undersökning inte baseras på ett representativt urval kan inte några generella 

slutsatser dras, vi tycker oss dock se klara tendenser till att postmodernism tilltalar 
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Generation Y och att tillämpa dessa teorier som en mall vid produktion av reklamfilm bör 

därför vara en hjälp på vägen till framgång i att hitta faktorer som tilltalar unga. Det är dock 

inte säkert att dessa reklamfilmer är de som konsumenterna kommer ihåg avsändaren på 

kortsiktigt sett men om det gäller en långsiktig relation med konsumenterna går budskapet 

förmodligen fram.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det var slående hur åsikterna gällande reklamfilm hos den av våra respondenter som inte 

tillhörde vår målpopulation, skiljde sig från övrigas. Då det bara rör sig om en person kan 

inga generella slutsatser dras men i denne respondents fall bekräftades våra aningar om att 

det är just personer tillhörande Generation Y som tilltalas av postmodernism i större 

utsträckning än övriga. Det vore med bakgrund av detta intressant att genomföra 

motsvarande våra undersökningar på respondenter tillhörande andra generationer för att 

därigenom se hur deras åsikter gällande ämnet ser ut.                      
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Bilaga 1.  

ICA:s reklamfilmsserie: Syftar på en löpande serie av reklamfilmer vilka utspelar sig i en 
ICA-butik. Butikschef Stig och hans medarbetare Ulf hittar på olika upptåg beroende på 
säsong och erbjudanden. Varierande gästskådespelare ingår i serien som ICA själva kallar 
för en reklamsåpa.  

Telias reklamfilmsserie: Handlar om en familj bestående av pappa, tonårsdotter och en 
cirka tioårig son, ibland figurerar även barnens vänner i reklamfilmerna. Reklamerna är 
realistiska och bygger mest på korta dialoger mellan aktörerna.  

Sony TV: Visar en backe i San Fransisco nedför vilken en mängd studsbollar i olika färger 
far. Reklamen är filmad i slow motion och ackompagneras av José Gonzales sång 
Heartbeats.  

Tre, we like music: Reklamfilmen utspelas i en röd marknadsmiljö. En liten asiatisk flicka 
gömmer sig från en annan liten flicka som jagar henne och försöker ta ett paket från henne. 
Tillslut får den andra flickan tag på paketet och plockar ur detta upp ett körsbär som då 
börjar sjunga ”If you leave me now, you take away my favourite part of you…”. Flickan 
skriker och släpper körsbäret, den första flickan tar körsbäret, tittar på det och äter sedan 
upp det. I slutet av reklamfilmen dyker mobiloperatören Tres logotyp upp.  

D-Juice, I’ve been looking for freedom: Det finns några olika versioner av denna reklam 
men i samtliga ingår David Hasselhoff och filmerna är hämtade antingen från någon av 
hans konserter eller från en musikvideo. Han sjunger låten ”I’ve been looking for freedom” 
samtidigt som banners med information dyker upp i förgrunden.  

Saab: En mörk reklam som utspelas i en skog. En bil kör på en liten skogsväg och lyktorna 
lyser. I skogen dyker en mängd ögon upp från lodjur som betraktar bilen. 
Volvo: Har haft reklamfilmer liknande de som Telia har. Är olika situationer utplockade ur 
människors liv med korta något fragmenterade dialoger, som ögonblicksbilder. Gemensamt 
för samtliga är att karaktärerna sitter i Volvobilar.  

Audi: En audibil kör uppför olika sorters skidbackar som half-pipes och 
backhoppningsbackar.  

Findus: Utspelas i vad reklamfilmen förmedlar som Findus provkök. Karaktärerna består 
av chefskocken, en kvinnlig kock och praoeleven Putte. Ena väggen i provköket är full av 
microvågsugnar som har direktförbindelse till olika människors hem.  

Pripps Blå: Vackra svenska skärgårdsmiljöer med människor som verkar ha det mycket 
trevligt tillsammans. Olika musik i bakgrunden men de flesta sångerna innehåller ordet blå 
på ett eller annat sätt. Människorna umgås och dricker öl.  

Heineken: Se inledning  

Falcon: Världen ses från en Falks ögon vilken flyger över naturen och betraktar denna. 
Själva ölen visas också på ett suggestivt sätt genom att man ser som genom ölen och ser 
bubblorna som stiger till ytan.  
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Vanish-tvättmedel: Reklamen är uppbyggd som en klassisk TV-shop reklam där 
tvättmedlets effektivitet demonstreras inför en grupp människor. Reklamen inleds med att 
demonstratrisen spiller kaffe på en kund.  

McDonald’s: Liknande Telia och Volvo bygger reklamfilmsserien på korta diskussioner 
mellan reklamfilmernas karaktärer gällande McDonald’s produkter. 

  

Burger King: Liknande som McDonald’s men här är karaktärerna som diskuterar 
produkterna mer extrema.   

AMF pension: Flera olika reklamfilmer men alla bygger på samma tema; En yngre person 
som hälsar på sig själv som pensionär.  

Lambi: Ett litet lamm ingår i alla reklamer och syftet med reklamfilmerna är att visa att 
Lambi papper är lika mjukt som ett lamm.   
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Bilaga 2.  

Samtalsmall  

Hej, 
Den här diskussionen kommer att handla om reklamfilm och gäller alltså inte tryckt reklam 
eller radioreklam. Vi kommer att bygga upp diskussionen runt olika teman.  

Först skulle vi gärna vilja att alla presenterar sig och säger sin ålder och vad de gör. Vi 
kommer inte att använda oss av era namn i rapporten utan dessa kommer att ersättas med 
andra namn, ni är alltså helt anonyma.  

1. Allmänt om reklamfilm 
- Skriv ner alla reklamfilmer som ni kan komma på 
- Tänk igenom olika kategorier av produkter för att komma på fler filmer  

2. Bra och dålig reklamfilm 
- Nämn några reklamfilmer som ni tycker om eller som tilltalar er 
- Varför? 
- Säg några reklamfilmer som ni inte tycker om 
- Varför inte?  

- Beskriv en riktigt bra reklamfilm? 
- Beskriv en riktigt dålig reklamfilm? 
- Vad är det som gör den bra respektive dålig? (töntig, dubbad, informativ, rolig, 

häftig, bra musik, fina bilder, spännande, konstig)  

- Vilka ölreklamer finns det? 
- Vilka av dessa är bra? (bäst) 
- Vilka mobiloperatörsreklamer finns det? 
- Vilka av dessa tycker ni bäst om? 
- Vilka schamporeklamer finns det? 
- Vilka av dessa tycker ni bättre om? 
- Vilka vattenreklamer finns det? 
- Vilka av dessa tycker ni bäst om? 
- Vilka av dessa är riktade mot vår generation?  
- Finns det andra reklamfilmer som vi inte nämnt som är riktade mot vår 

generation? 
- Varför är dessa riktade mot oss?  

4. Har det skett några förändringar i reklamfilm de senaste åren? 
- Vad har ändrats? 
- Är det bra eller dåliga förändringar? 
- Varför?   

5. Om vi hinner 
- Är det viktigt att produkt och reklam är relaterade till varandra? 
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- Kan ni komma på några reklamfilmer som är klockrena, med det menar vi 

reklamfilmer som passar produkten? 
- Kan ni komma på reklamfilmer där det har blivit helt fel? 
- Är en reklamfilm man tycker om även en bra reklamfilm? 

Vad är egentligen en bra reklamfilm?                       
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