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Sammanfattning: 

 

Karin Lindh 

      

Reklamfilm eller inte? En studie om innehållskillnad i reklam- och 

informationsfilm. 

 

Commercial or not? A study on content differences in promotional 

and informational films.    

     Antal sidor: 25 

 

Syftet med denna uppsats är att, genom filmanalyser, ta reda på hur en 

reklamfilm för en hjälporganisation är uppbyggd. Även att se om det finns 

dramaturgiska och bildmässiga drag som är speciella för just denna sorts 

reklamfilmer.  

Studien har utgått från denna frågeställning:  

Vad är skillnaden på en reklamfilm för en hjälporganisation och en 

informationsfilm om hemlösa män i Ryssland?  

 

Det har genomförts filmanalyser på fem reklamfilmer, och en opublicerad 

informationsfilm, analyserna har utgått ifrån semiotiskfilmanalys och 

bildretoriken. Analysresultatet av reklamfilmerna visade att det används väldigt 

enkla knep för att föra fram budskapet. Den bildretoriska och semiotiska 

analysen visar att filmerna innehåller alla delar som dessa teorier arbetar 

utifrån.  

Reklamfilmerna har olika budskap men de har en gemensam nämnare; barn.  

Resultaten av analyserna har jämförts för att se vad informationsfilmen saknar i 

jämförelse med de fem reklamfilmerna. Resultatet visar att det är innehållet och 

storyn som är största skillnaden, informationsfilmen handlar om hemlösa män 

och reklamfilmerna handlar om barn.  

Informationsfilmen har gjort utifrån kunskap som erhållits genom TV-

utbildningen och samtal med personer på olika reklambyråer och 

hjälporganisationer.  

 

Sökord: reklamfilm, hjälporganisation, dramaturgisk kurva, information.  

Postadress: Gatuadress:  Telefon: 

Box 744,  Snickargatan 20  0911-726 00 

941 28 Piteå  
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Abstract:  

The purpose of this paper is to, through film analysis, find out how a promotional 

film for an aid organization are built. Also to see if there are dramatic and visual 

features that is unique to this particular kind of commercials.  

The study is based on the following question:  

What is the difference between a commercial for an aid organization and an 

information-film about homeless men in Russia?  

 

A film-analysis of five commercials and one unpublished information film has 

taken place, the analysis has proceeded from the semiotic film-analysis and 

visual-rhetoric. The analytical result of the commercials showed that very simple 

methods are used to convey the message. The image-rhetorical and semiotic 

analysis shows that the films contain all the elements that these theories are 

working from.  

The advertising films have different messages, but they have one common 

denominator: children. The result of the analysis has been compared to see what 

the information-film lacks in comparison to the five commercials. The result 

shows that it is the content and story that is the biggest difference; the 

information film is about homeless men and the commercials are about children. 

The information-film is partly made from knowledge that was held through 

television education and conversations with people at various ad agencies and aid 

organizations. 
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I det första kapitlet ges en inledande beskrivning av ämnet, syftet, frågeställning, 

samt hypotesen. Här visas även motivet till ämnesvalet och avgränsningar.  

 

1. Inledning 

Jag som skriver detta examensarbete heter Karin Lindh och har läst TV-

produktion i nya medier vid Luleå Tekniska Universitet år 2008-2011. Jag 

genomför denna studie för att jag är intresserad av reklam och välgörenhet. 

Vet du hur många budskap du får varje dag? Det är omöjligt att säga, då 

samhället och mänskligheten bombarderas av budskap, varje dag, varje 

timme, varje minut. Budskapen visar sig i alla former, från reklam till en 

handling i en film. Vi kan inte rymma från dem, budskapen har alltid funnits 

och kommer alltid att finnas. Ofta märker vi dem inte, men när vi gör det, 

blir vi påverkade och ofta till att göra det som ombeds i budskapet. Det kan 

vara att vi skänker pengar nästa gång vi ser en Röda Korsetbössa, för att vi 

sett eller hört reklam för dem och vill vara en medmänniska och hjälpa till. 

Budskap kan ibland vara svåra att förstå, ibland kan de vara gömda. 

Exempelvis budskap i form av smygreklam, som alltid förekommer i filmer. 

Denna sorts reklam går ut på att tittaren exempelvis inte ser Adidaströjan 

som något annat än ett plagg på en skådespelare, men tittaren tycker den är 

snygg och vill köpa en likadan. Därför blev filmen nu en framgångsrik 

reklamkampanj för Adidas.  

Reklamen påverkar inte bara människor genom att de ser den utan även 

indirekt, genom att andra pratar om den (Jarlbro, 2000). Bergström, 

Petersson m.fl. (1995) skriver för att ett budskap ska nå fram bör sändaren se 

till så att budskapet är trovärdigt. Upplevs budskapet som sant av 

mottagaren? Är budskapets innebörd viktigt för mottagaren? Upplever 

mottagaren budskapet som ovanligt/unikt? Uppfattas sändaren som positiv?  

Även om mottagaren inte erkänner det, blir personen påverkad, antingen 

positivt eller negativt. ”Vi ser det vi vill se och vi hör det vi vill höra. Så 

fungerar vi alla som mottagare av ett budskap” (Bergström, Petersson m.fl. 

1995, s. 40). Ingen kan säga att de inte bryr sig eller inte påverkas av reklam 

eller information som sprids i vårt samhälle. Människan är skapt till att bry 

sig och till att göra insatser för vårt fortsatta liv på jorden. Dock finns det 

undantag. De flesta människor känner någon slags sympati med de 

människor de ser i en reklamfilm om exempelvis de jordbävningsdrabbade i 

Haiti.  

Detta examensarbete kommer således att handla om hur en reklamfilm för 
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en hjälporganisation är uppbyggd.  Som komplement till de analyser som 

genomförts på fem reklamfilmer har jag gjort en egen informationsfilm, som 

har analyserats med samma analysmetod som de fem reklamfilmerna. Dessa 

analyser har jämförts för att se vad reklamfilmerna innehåller, som 

informationsfilmen saknar. Nationalencyklopedin beskriver reklamfilm som 

en film producerad och visad i reklamsyfte. Dokumentärfilm som 

en filmgenre där filmernas ambition är att sanningsenligt, ofta på plats och 

utan exempelvis. skådespelare och scenografi, fånga en samtida eller 

historisk verklighet. Information är en generell beteckning för det 

meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former 

(www.ne.se u.å.). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, genom filmanalyser, lära mig hur en 

reklamfilm för en hjälporganisation är uppbyggd. Jag ska även se om det 

finns dramaturgiska och bildmässiga drag som är speciella för just denna 

sorts reklamfilmer.  

1.2 Frågeställning 

Den fråga jag vill ha svar på är: 

 Vad är skillnaden på en reklamfilm för en hjälporganisation och en 

informationsfilm om hemlösa män i Ryssland?  

 

1.3 Hypotes 

Min hypotes är att det inte är någon större skillnad i att göra en reklamfilm 

för exempelvis Pepsodent Tandkräm och Rädda Barnen . Dock tror jag att 

budskapen i reklamfilmer för hjälporganisationer spelar mer på den 

emotionella strategin1 för att påverka människor mer i hjärtat än i hjärnan. 

Medans reklamfilmer för exempelvis tandkräm mer försöker öka 

mottagarens habegär. 

1.4 Motiv till ämnesval 

Undersökningen utförs för att se vad en reklamfilm för en hjälporganisation 

är uppbyggd. Samt att se vad reklamfilmer innehåller i jämförelse med en 

informationsfilm. Är det någon skillnad i arbetssätt mot de som gör 

reklamfilmerna för Pepsodent tandkräm och den reklambyrå som gör 

exempelvis Rädda Barnens reklam? Undersökningen kommer alltså baseras 

på bildretoriska filmanalyser av reklam- och informationsfilmsproduktioner 

och på intervjuer med reklamfilmsproducenter. Arbetet är inriktat på 

                                                             
1 Jag har under tidigare utbildning fått en utförlig förklaring på olika strategier inom PR, hittar dock inte källan.  

http://www.ne.se/
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reklamfilmer för olika hjälporganisationer och en egen producerad 

informationsfilm.   

1.5 Avgränsningar 

Till en början var tanken att en större studie med fokusgrupper skulle ligga 

som grund för mitt arbete, dock upptäckte jag ganska tidigt att det inte var 

rätt metod. Jag är inte ute efter en generell bild, utan vill veta hur en 

reklamfilm för en hjälporganisation skapas. Så nu utgår arbetet från 

analyser av redan existerande reklamfilmer. Jag har även intervjuat 

reklamfilmsproducenter, om hur deras arbete med filmerna fungerar, och vad 

jag som framtida producent bör tänka på. Detta för att få en djupare inblick i 

hur filmerna skapas.  
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I detta kapitel redogörs vilken litteratur som lästs samt vilka teorier som används 

det ges även en förklaring på metoden som använts i arbetet. 

 

2. Teori och metod 

Ämnet för uppsatsen är reklamfilmer, för olika hjälporganisationer, så som 

Röda Korset, Barncancerfonden, Rädda Barnen och Friends. För att ta reda 

på hur budskap är uppbyggda och vad som krävs av sändaren och av 

mottagaren, för att budskapet ska nå fram, har jag läst böcker om visuell 

kommunikation, reklam och information. Har även läst medie- och 

kommunikationsvetenskapliga metodböcker för att få reda på vilken metod 

som visar sig mest lämplig till just min studie.  

 

Bergström (2007) skriver att den största delen i ett budskap är mottagarens 

behov.  Dessa behov presenterade beteendevetaren Maslow 1950 i sin 

behovstrappa (se figur 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagarens behov brukar definieras som ett naturligt krav på upphävandet 

av en brist, att slippa något eller erhålla något. Äta och dricka är något vi 

måste göra för att överleva, vi behöver tak över huvudet och vår sexualitet 

kräver tillfredställelse. Alla dessa fysiska behov beskrivs i Maslows första 

trappsteg, de resterande stegen går vi upp och ner för hela livet.  

Människan fungerar så att de fyra första stegen ofta är med då hon, ofta 

omedvetet, bestämmer sig för om budskapet kommit fram till just henne. För 

vilken människa skulle vilja skänka pengar till en organisation om hon inte 

känner en trygghet i att pengarna kommer fram, steg två, eller om gåvan 

Figur 1:2 Maslows behovstrappa 
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inte uppskattas, steg fyra. Steg tre kommer ofta före steg två i fråga om att 

skänka pengar, då människan vill känna en gemenskap i att försöka göra vår 

värld bättre (Bergström 2007).  

För att få ut sitt budskap till rätt målgrupp måste en ordentlig 

målgruppsanalys göras (Bergström, Petersson m.fl. 1995). Det finns olika 

faktorer som beskriver individerna i speciella målgrupper, dessa faktorer 

används för att få fram en så exakt målgrupp som möjligt, och garantera att 

budskapet når fram. Faktorerna är bland annat demografisk beskrivning, det 

vill säga olika åldersgrupper. Psykologisk beskrivning, där olika 

personlighetstyper ingår. Men även opinionsförmedlare, dessa personer är 

aktiva när det gäller att kommunicera vad de tycker till andra människor. De 

för med andra ord vidare budskapet, kanske utan att tänka på det 

(Bergström, Petterson mfl 1995).  

Innan ett budskap kan föras vidare till målgruppen måste en 

marknadsföringsplan utfärdas, det vill säga att hela reklamkampanjen 

måste planeras in i minsta detalj, allt från mål till budget. Företaget eller 

organisationen sätter sig då ner med sin reklambyrå och planerar allt som 

kommer att hända. Först måste företaget eller organisationen ha ett mål med 

kampanjen att presentera, det kan vara att väcka ett större intresse. 

Budskapet är alltså en del av målet, exempelvis att en hjälporganisation vill 

få in pengar vilket gör att budskapet ska få folket/målgruppen att skänka 

pengar. Sedan presenterar de sin målgrupp, och här kan reklambyrån gå in 

och hjälpa till genom att förklara vilka medier som är bäst för att få ut 

budskapet till just den målgruppen. Så en morgontidning kanske inte är rätt 

media om de vill nå ut till ungdomar. Det finns fyra faktorer som spelar in 

när det gäller val av media. Selektivitet; hur begränsad är målgruppen? 

Räckvidd; hur stor del av målgruppen vill de nå? Frekvens; hur ofta vill de nå 

sin målgrupp? Impact; den genomslagskraft som vissa media har (Bergström, 

Petersson m.fl.1995). 

För att de ska kunna bestämma vilket media de ska använda behöver 

reklambyrån veta vad de har för budget att arbeta mot. Exempelvis kanske 

inte budgeten tillåter att de gör TV-reklam eftersom det är ett dyrt media. 

När allt är klart med mål, budget, budskap och målgrupp ska en tidsplan 

framställas. I tidsplanen ska det tydligt förklaras när deadline är och när och 

var första reklamen ska vara.  

Vad är det då som får oss att handla, skänka pengar eller agera? Om det 

gäller produkter väljer vi oftast det billigaste om produkterna är lika. Får vi 

ett erbjudande just i en situation då vi tänkt köpa en sådan produkt tar vi 

ofta erbjudandet, om vi vill ha den produkten till bättre pris. Och sist men 
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inte minst gäller det självklart kvalitén på produkterna. Vem köper ruttna 

tomater, så vida de inte ska gå på en teaterföreställning som de vet kommer 

vara dålig. Även när det gäller kvalitén påverkas vi av vad människor runt 

omkring oss säger, vi köper inte en dator av ett speciellt märke om en vän 

har köpt en av samma märke och säger att märket är dåligt (Bergström, 

Petersson m.fl.1995). 

2.1 Teorier vid analyserna 

Jag har i denna studie analyserat reklamfilmer från fem olika 

organisationer. Jag har även analyserat en egenproducerad informationsfilm 

med samma analysmetod som de fem reklamfilmerna. Undersökning bygger 

på en kvalitativ metod.  

Jag har valt att använda mig av semiotiken; teckenläran och bildretoriken 

när jag gör analyserna. Dessa två teorier passar på den sorts analys jag gjort. 

Jag har sökt efter speciella tecken i filmerna, och sedan jämfört dem. I grund 

och botten har analyserna egentligen handlat om min egen tolkning av 

filmerna. För precis som Karin Widerberg (2002) skriver är läsaren det 

viktigaste redskapet i en filmanalys precis som den är i övriga kvalitativa 

metoder.  

 

”En >>teori<< i betydelsen antagande om verkligheten  

eller kombinerade antaganden om verkligheten  

som kan förklara denna eller i betydelsen  

>>hypotes<< utgör också ett slags tolkning.” 

(Ödman, 2007, s. 64). 

Semiotiken handlar om tecken, dessa tecken består av uttryck och innehåll 

och kan brytas ner i tre delar; ikon, index och symbol. Ikon står för likhet och 

avser ett tecken eller objekt, exempelvis eld. Index står för närhet en 

indikation av någon egenskap hos objektet, exempelvis rök. Symbol står för 

överenskommelse, att bokstäverna E, L och D tillsammans har kommit att 

betyda något, eld.  

Semiotiken studerar hur människor skapar mening, i sin språkanvändning 

och beteende och i texter. ”Semiotik är namnet på vetenskapen om tecken och 

deras användning.” (Jenninger, 1996, s.18). Vad semiotiken gör är att den ger 

mer förfinade metoder för tolkning av budskap och sändning av budskap. 

Framförallt tillhandahåller semiotiken metoder för analys av olika kulturer, 

oavsett om det är en text i kulturen eller en kultur som en text.  
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Då jag gjort filmanalyserna har jag använt mig av semiotisk filmanalys. 

Detta betyder att jag arbetat med de två delar som semiotisk filmanalys 

består av, beskrivning (denotation) och tolkning (konnotation). Att undersöka 

hur bilder och ljud tillsammans bygger upp betydelser på samma sätt som 

bokstäver bildar ord, meningar, stycken och hela texter, kallas för att studera 

bilder och ljud ur ett semiotiskt perspektiv (Jenninger, 1996).  

Bildretoriken kommer från retoriken som handlar om konsten att tala väl och 

medryckande. Om detta sätts in i visuella sammanhang framträder bildens 

övertalningsförmåga; bildretorik. Bildretoriken innehåller tre delar. 

Konstruktion, hur varor och tjänster är uppbyggda eller sammanfogade. 

Funktion, hur något praktiskt fungerar eller vilken sensorisk reaktion, doft, 

smak som varan eller tjänsten utlöser. Status, vilken social reaktion som 

varan eller tjänsten framkallar.  

Inom bildretoriken finns det fyra olika bildtyper, den presentativa bilden 

visar, den metonymiska bilden belyser, synekdokebilden påvisar och bevisar 

och den metaforiska bilden jämför (Bergström 2007).  Det är dessa bilder som 

sändaren använder sig av. De kommer från retorikerns såkallade 

verktygslåda. Omvandlade för att fungera i bildens värld har de fått olika 

uppgifter.  

Jag kommer att söka efter dessa bildtyper i reklamfilmerna och 

informationsfilmen jag analyserar. 

2.2 Metod  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, då styrkan med 

kvalitativ ansats är att den kan ge en helhetsbild av situationen och 

samtidigt ge en ökad förståelse (Holme & Solvang, 1997). För att förstå 

helheten av budskapet i en reklamfilm har jag gjort reklamfilmsanalyser och 

då använt mig av semiotiken och bildretoriken. Anledningen till att jag valt 

en kvalitativ metod är för att den ger utrymme till både vidsynthet och 

djupsinthet. Kvalitativ metod ger även forskaren möjligheten att söka 

kunskap inom nya områden som inte blivit granskade tidigare, men 

forskaren kan även granska tidigare utforskade ämnen och på så sätt 

poängtera och punktera tidigare forsknings sanningsenlighet (Starrin & 

Svensson, 1994). Kvalitativ metod kännetecknas även av att den inte 

använder sig av siffror eller tal, utan resultaten redovisas i verbala 

meningar, antingen nedskrivna eller talade. Denna metod studerar 

människan och försöker se hur hon uppfattar och tolkar sin omvärld, 

metoden ger även forskaren stort utrymme för variationer i sitt arbete då 

metoden innehåller ett stort mått av flexibilitet och dynamik (Backman, 

2008). 
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Det tredje kapitlet handlar om tillvägagångssättet av analyserna och 

produktionen av informationsfilmen. 

 

3. Tillvägagångssätt   

Grunden till filmanalyserna ligger i semiotiken och i bildretoriken, då det är 

dessa två teorier som jag använt mig av för att se eventuella skillnader och 

likheter emellan reklamfilmerna och informationsfilmen.   

Semiotiken handlar om läran om tecken (Jenninger, 2006), jag har letat 

efter speciella tecken och försökt se om de funnits med i alla filmerna. 

Bildretoriken handlar om att bildens övertalningsförmåga, vad bilden visar, 

belyser, påvisar, bevisar eller jämför, detta har jag använt för att se om 

organisationen har lyckats med att nå ut med sitt budskap (Bergström och 

Carlsson, 2007). Jag har skrivit en analysguide till dessa analyser och den 

presenteras i avsnittet med bilagor, även analyserna på filmerna ligger 

under detta avsnitt.  

Jag har även intervjuat reklamfilmsproducenter, för att se hur en 

reklamfilm skapas och vad som är det viktigaste att tänka på. Jag har 

under intervjuerna använt mig av en intervjuguide, även denna presenteras 

i avsnittet med bilagor. Intervjun och mejlsamtalen har genomförts i syfte 

att ge mig en bild av hur en reklamfilmsproducent bör tänka under arbetet 

med filmen, från förarbete till redigering. Jag har utifrån svaren från 

intervjuerna och det jag lärt mig under min utbildning, gjort en egen 

informationsfilm.  

3.1 Tillvägagångssätt vid analyserna 

Inledningsvis sammanställde jag en preliminär analysguide (bilaga 2). 

Sedan valde jag de filmer som gav mig mest underlag i analysen. Jag valde 

fem reklamfilmer; Barncancerfonden reklamkampanj, Friends Rödluvan, 

Rädda Barnen Reklamfilm Knytnäve, Röda Korset Haiti Insamling, 

UNICEF Föräldralösa Madalitso tar själv hand om sina två syskon. 

Filmerna finns att se på www.youtube.com. Det jag först tittade på var vad 

det var för budskap som skulle förmedlas, sedan såg jag efter om det var 

rätt sätt att förmedla detta budskap. Jag letade även efter den, som jag 

tyckte, starkaste bilden i filmen. Jag tittade även efter om filmen följde 

någon dramaturgiskkurva och om jag såg vilken organisation det var 

reklam för direkt när filmen startade. Sedan lät jag bli att titta på filmerna 

på några timmar och började då fundera på vad jag mindes mest från 

filmerna. Jag tänkte att det måste vara den bilden som gjort mest intryck, 

var starkast, men så var det inte i alla fallen.  
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Jag har utifrån bildretoriken analyserat och letat efter den presentativa 

bilden i filmen, dvs. vilken bild som visar på problemet. Den metonymiska 

bilden, som belyser problemet. Synekdokebilden som påvisar och bevisar att 

problemet existerar. Och den metaforiska bilden som jämför, dvs. drar 

liknelser, exempelvis som Friends reklamfilm – Rödluvan.  

3.1.1 Den dramaturgiska kurvan 

Nedan följer en beskrivning på hur en dramatisk kurva kan se ut. Figur nr 

2 förklara vilka olika delar filmen är uppbyggd av; början, mitten och slutet. 

Treaktssystemet är den vanligaste strukturen, tillika den mest använda. 

”Varje akt är en egen enhet med sin egen inledning, konflikt och klimax” 

(Zollitsch, 2004, s. 88). Pilarna i figuren förklarar filmens utveckling. 

 

Figur 2:3 Treaktssystemet 

 

Varje film innehåller minst två vändpunkter, och alla filmer innehåller en 

så kallad ”point of no return”. Figur nr 3 förklarar vad som händer i varje 

vändpunkt och när vänpunkten sker i en film som är 100 minuter lång. 

Vändpunkterna är karaktärens val, det vill säga ett val som 

manusförfattaren gjort när manuset skrevs. Att avslöja ny information i en 

film är enbart författarens val, även om det görs av karaktären. ”Point of no 

return” är det ögonblick när karaktären möter sin yttersta konflikt, och 

väljer att fortsätta mot sitt mål (Zollitsch, 2004).  

•Här får vi reda på vad 
historien handlar om, 
och vad problemet är.

Akt 

•Här är det första 
hindret övervunnet, 
men det leder till nya 
hinder och konflikter, 
ofta svårare.

Akt  •Huvudpersonen har 
nått sitt mål eller inte 
nått dit, beroende på 
hur filmen slutar.

Akt 
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Figur 3:3 Den dramaturgiska kurvan 

Alla filmer börja med ett anslag, den första delen av filmen. Anslaget är en 

del av akt 1 och kommer innan vändpunkt I. Det finns fyra olika anslag; det 

dramatiska, det etablerande, det gåtfulla och TV-anslaget. Det dramatiska 

anslaget har en relativt snabb och kraftig öppning, detta kännetecknas i en 

film som ska väcka tittarens intresse och visa vad som kommer hända i 

filmen. Det etablerande anslaget är ofta en ganska långsam presentation av 

karaktärerna och dess problem i livet och filmens huvudkonflikter. Det 

gåtfulla anslaget har som uppgift att väcka intresse och nyfikenhet. TV-

anslaget är lite speciellt då det sägs att det måste anpassas till 

konkurrensen som finns i etern. Det gäller att fånga tittarens 

uppmärksamhet så hon inte zappar vidare till en annan kanal. Det behöver 

inte alltid vara så, anslaget är lika viktigt vad det än är anslag för. För en 

TV-tittare är en film alltid en film, inte en del av det allmänna TV-utbudet 

(Sundstedt, 2005).   

Det samma gäller för reklamfilmer, att fånga tittarens intresse direkt. TV 

är ett medium som spelar på tittarens känslor, TV har även egenskapen att 

få tittaren att tro på det hon ser med sina egna ögon (Fagerholm, 2006). 

Därför passar speciellt de budskap som Friends (bilaga 4) och UNICEF 

(bilaga 7) har bra i TV, då de visar att problemet går att lösa. Och precis 

som Fagerholm (2006) skriver har de enkla budskap, och det är de 

budskapen som gör sig bäst i TV-reklam. ”Ju färre och enklare budskap som 

läggs in i tv-reklam desto större slagkraft!” (Fagerholm, 2006, s. 30).  Han 

skriver även att helst ska det bara finnas ett budskap med i reklamfilmen 

för det ger den bästa möjligheten att nå fram till målgruppen.  

 

• 25 minuter 
in i filmen

Vändpunkt 

• 50 minuter 
in i filmen

Point of no 
return • 75 minuter 

in i filmen

Vändpunkt 
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Jag har applicerat denna dramaturgiska kurva på de sex filmerna jag 

analyserat genom att mäta tiden. Jag har tagit den totala tiden gjort om den 

till sekunder och sedan letat reda på vändpunkt I och II samt point of no 

return. En av reklamfilmerna följer inte den dramaturgiska kurvan; 

Barncancerfonden (bilaga 3). De fem övriga filmerna följer kurvan, men inte 

alltid på sekunden. Detta beror på att budskapet är det viktiga. Budskapet 

och/eller produkten ska ha en centrerad plats i reklaminslaget, som 

producent ska du ta bort alla delar som inte bidrar till att framföra 

budskapet eller framhäver produkten (Fagerholm, 2006). Därför är inte alltid 

den dramaturgiska kurvan ett element som reklamfilmsproducenterna 

noggrant måste arbeta utifrån. I informationsfilmen är det speakerns 

berättelse som är det väsentliga i filmen, och denna följer den dramaturgiska 

kurvan. 

3.2 Intervju/samtal 

Jag har intervjuat olika personer vid olika hjälporganisationer och 

reklambyråer. Intervjuerna har varit i form av telefon- och mejlkontakt. 

Respondenterna som svarat via mejl benämns hädanefter som; respondent 

nr 1, 2 osv. Eftersom jag enbart genomfört en telefonintervju benämns 

denne respondent som; respondent A.  

Jag ansåg att jag lättare kunde ta åt mig av vad respondenterna svarande 

om de pratade till mig som framtida TV-producent än som reporter/forskare, 

därför har jag inte hållit en strikt intervjuform. Jag har som Hartman 

(2004) skriver gjort en ostrukturerad och ej standardiserad intervju. Denna 

sorts intervju karakteriseras av att den intervjuade får stort spelrum och 

kan bestämma mer över vad som ska diskuteras. Dock hade jag en 

intervjuguide framför mig om jag skulle tappa tråden helt och samtalet 

skulle glida iväg åt helt fel håll. Denna guide visas under kapitlet bilagor. 

Jag ville uppnå en relation till respondenten jag pratade med, inte utsätta 

honom för en press, därför sa jag inte ordet intervju, utan frågade om han 

hade tid att prata en stund.  

Anledningen till att jag valde att gör en ostrukturerad intervju var att jag 

ville hålla mig på en så pass ledig nivå att respondent A kunde känna att 

han kunde lita på mig. Detta gav även respondent A stor frihet i att berätta 

utifrån sina egna erfarenheter (Hartman, 2004). De jag växlade information 

med via mejl, gav inte lika mycket, eftersom det är mer eller mindre 

omöjligt att ställa direkta följdfrågor till ett skrivet svar.  

Det som förvånade mig mest var att respondent A sa till mig att jag skulle 

gå ur min kropp som fotograf och vara människa. Under min utbildning har 

jag fått lära mig att du som fotograf/reporter och ska hålla dig till det, dvs. 
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att du inte ska bli personligt involverad. Men å andra sidan handlar reklam 

om att sälja en produkt eller ett företags tjänster, och om det då handlar om 

att samla in pengar måste fotografen vara personlig i ett sådant 

sammanhang att det säljer filmen.  Som fotograf/reporter för ett 

nyhetsinslag arbetar du på ett helt annat sätt än du gör om du ska göra en 

reklamfilm. I nyheter gäller det att hitta en vinkel som visar rätt sida av det 

skeende som dokumenteras. Med reklam för en hjälporganisation gäller det 

att hitta en vinkel som sanningsenligt visar på problemet och samtidigt 

framföra ett budskap som ska nå den specifika målgruppen.  

Alla respondenterna är eniga om att det gäller att arbeta med starka bilder 

när det görs reklamfilmer för hjälporganisationer. Budskapet ska föras fram 

genom bilderna, som läggs i en ordning som formar en film. Dock ska 

filmerna vara gjorda på ett sådant sätt att en bild från filmen ska kunna 

vara ett tecken för organisationen, att du känner igen bilden och associerar 

den med just den. 

Jag har gjort en egen informationsfilm om en kyrka i den ryska staden 

Murmansk. När jag gjort denna film har jag använt mig av det som 

respondenterna talat om för mig.  

3.3 Inspelningen av filmen Triphonov Pechengsky 

Idén till filmen fick jag när hörde talas om att det fanns en kurs på skolan 

som ger elever chansen att åka till Ukraina eller Ryssland för att göra ett 

reportage. Reportaget ska helst ha anknytning till den utbildningen som 

eleven går, men det är inget krav.  Eftersom skolan har en rad olika 

medieutbildningar var elever från journalist-, radio-, och TV-linjen med på 

resan. Samarbetet mellan de olika utbildningarna yttrar sig på ett sådant 

vis att elever med fotokunskaper fotar bilder åt elever som gör ett skrivet 

reportage och elever med kunskap om ljudupptagning kanske spelar in en 

intervju åt en annan. För att bli antagen till kursen måste du lämna in en 

synopsis som beskriver ditt reportage utförligt.  

Min tanke var först att söka till Ukraina för att där göra ett reportage om 

ett barnhem. Men sedan bytte jag strategi och valde att söka till Ryssland 

och Murmansk istället. Jag hade dock kvar tänket om att göra mitt 

reportage om ett barnhem. Allt gick bra fram till fem dagar innan avresa, 

då ville inte det barnhem som våra ryska kontakter pratat med, bli besökta 

av mig längre. Så jag fick helt enkelt sätta mig ner och fundera ut en ny idé 

till ett reportage. Jag pratade med de andra studenterna som skulle åka 

med och kom fram till att en av dem hade en ganska bra idé, att göra ett 

reportage om hemlösa. Eftersom vi inte skulle göra samma sorts gestaltning 

tyckte lärarna att det var okej att vi följde samma spår. 
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Under samtalen med reklamfilmproducenterna frågade jag vad jag skulle 

tänka på, vilket som var viktigast. Respondent A gav mig råd om att kolla 

igenom utrustningen innan jag gav mig iväg och att ta med många band, för 

det finns ingen som kan säga hur mycket material som kan komma att 

behövas. Detta råd var för mig egentligen bara en uppfräschning av minnet, 

detta är det första du får lära dig under utbildningen, kolla tekniken innan 

du ger dig iväg.  

Respondent A berättade även vad jag skulle tänka på att ta för bilder. Att 

det inte skulle vara bilder som inte sa något, utan starka bilder. Att jag 

skulle blanda sorgsna och glada bilder, som ett bevis på att det finns hopp. 

Eftersom jag pratade med producenterna innan jag åkte är de flesta tipsen 

utformade till att göra en film på ett barnhem, men jag har format om 

tipsen så att jag ändå kunde använda mig av dem under inspelningen med 

de hemlösa.  

Under själva inspelningen var arbetet svårt, jag visste inte vad jag skulle 

filma, det var så mycket intryck. Det tog mig nästan en timme att se vad 

som var viktigt innan jag kunde börja filma ordentligt. Den timmen 

försvann då från min totala inspelningstid, dvs. att jag kanske hade kunnat 

få med mig mer material än vad jag nu fick. Det var en hemsk känsla att 

komma ”hem” till de hemlösa männen och se vilken skillnad det var mellan 

oss. Tipset om att kliva ur rollen som fotograf och gå in i sammanhanget 

som människa kunde jag inte hålla, det blev helt enkelt för mycket för mig. 

Att komma från ett välfärdssamhälle där jag har tak över huvudet och alltid 

mat på bordet, in i ett kollektiv med män som förlorat allt, med en dyr 

kamera för att filma deras vardag. Detta gjorde mig fruktansvärt illa till 

mods. Tillslut lyckades jag skaka av mig obehagskänslan och tänkte att 

mitt arbete faktiskt kan hjälpa männen på längre sikt.  

3.3.1 Redigering av filmen Triphonov Penchengsky 

När jag kom tillbaka från Murmansk satte jag mig direkt och började 

redigera. Dock började problemen redan innan jag fått in materialet på 

datorn, just för att det inte gick att få in banden på datorn. Det visade sig 

att banden hade blivit förstörda i kameran, så det tog väldigt lång tid innan 

jag fått in materialet. När det väl kommit in på datorn och jag döpt om alla 

klipp och placera dem i mappar upptäcker jag nästa problem. Det är inbränt 

datumstämpel på alla bilder. Inte bara datum utan tid också. Min enda 

tanke då var, nu är det kört. Jag löste problemet genom att texta mitt 

arbete och lägga en svart remsa över datumet och tiden, kanske inte den 

snyggaste lösningen, men det fungerar. Den färdiga filmen ligger på nätet, 

http://vimeo.com/15094948. 

http://vimeo.com/15094948
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Jag har på samma sätt som jag analyserat reklamfilmerna analyserat min 

egen film; Triphonov Pechengsky (Bilaga 8). Dock är det en av frågorna som 

inte går att besvara; ser du direkt vilken organisation det är reklam för? 

Varför? Detta på grund av att jag inte är någon organisation (bilaga 8). 
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I detta kapitel redovisas resultatet av analyserna. Här ges även en utförlig 

beskrivning på arbetet med filmen.  

 

4. Resultat 

Jag fick svaret; att göra en reklamfilm är inte en hel vetenskap, utan ett 

sätt att förmedla ett budskap från respondent nr 2. Och detta gav mig en 

tankeställare. Om inte reklamfilmsproducenterna tycker att det är svårt att 

förmedla ett budskap, borde vem som helst kunna göra det. Men riktigt så 

enkelt är det inte, detta visade sig när jag gjort mina analyser.  

Som sagt är det inte en hel vetenskap att göra en reklamfilm, det handlar 

mer om sunt förnuft och bra förarbete. Dock krävs det att du som gör 

reklamfilmen har koll på din marknadsföring, att du vet hur du ska sälja 

din film. Respondent 3 berättade för mig att hennes organisation inte gör 

reklamfilmer så ofta på grund av att TV-mediet är det dyraste mediet. Och 

att organisationen inte vill lägga pengarna på att marknadsföra sig på ett 

dyrt sätt i onödan.  

Analyserna visar att Maslows behovstrappa har mer inflytande än vad jag 

trodde från början. Alla stegen finns med i alla filmerna jag analyserat. 

Respondent A har talat om för mig att behovstrappan är ett bra element för 

att testa en film. Filmerna har olika budskap, de har alla en gemensam 

nämnare och det är barn. Det är svårt att inte bli påverkad när det barn 

med. ”Du har inget filter emot barn” (Respondent A). Reklamfilmer som är 

gjorda för att sprida ett budskap som egentligen bara är att målgruppen ska 

skänka pengar, är de svåraste reklamfilmerna att göra (Respondent A). Som 

reklamfilmsproducent är du utsatt för hårt arbete och detta arbete kräver 

att du hittar precis rätt vinkel för att nå den precisa målgruppen.  

4.1 Resultat av reklamfilmsanalyserna 

Efter att ha sammanställt resultaten av mina analyser, och sett om det 

finns några likheter mellan dem fick jag väldigt varierat resultat. Eftersom 

de filmer jag har analyserat inte har samma utgångspunkt, en del handlar 

om Haiti och en del om mobbning har jag även gjort en analys av 

budskapen. Vilka budskap som ger sig bäst i reklamfilmsform, och om jag 

kanske gjort en annan sort reklam för just det budskapet. Jag har gjort 

analyser på fem olika reklamfilmer för organisationer som behandlar allt 

från sjukdomar till orättvisor. 
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Sammanställningen av analyserna har jag gjort genom att jämföra svaren 

från alla filmerna med varandra. Jag har då använt mig av analysguidens 

frågor och sammanställt svaren på de första frågorna i en tabell, se tabell 1.  

 

Tabell 1:4 Analyssammanställning 

Två av filmerna urskiljer sig från de andra tre vad gällnade budskapet. 

Barncancerfondens budskap är att tittaren ska skänka pengar till 

cancerforskningen, så att fler barns liv kan räddas (bilaga 3). UNICEFs 

budskap är att fler ska bli världsföräldrar (bilaga 7). Friends, Rädda Barnen 

och Röda Korset har alla samma budskap, att tittaren ska skänka pengar 

till organisationens arbete. Vad som är gemensamt för Barncancerfonden, 

Friends, Rädda Barnen och Röda Korset är att de ber om en 

engångssumma. UNICEF (bilaga 7), däremot, ber mottagaren om att 

skänka hundra kronor i månaden och på så vis bli världsförälder.  

Röda Korset och UNICEF är de enda reklamfilmerna som under hela filmen 

visar sin logga. De andra organisationerna visar sin logga först i slutet av 
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filmerna. Röda Korset och UNICEF är även de enda organisationerna som 

synligt visar att deras arbete är inriktat på utlandet.   

Det finns flera saker som filmerna har gemensamt, för det första passar alla 

budskapen mycket väl i en reklamfilm. För det andra handlar alla filmerna 

om barn. Precis som respondent A talade om för mig har vi människor inget 

filter emot barn, och kanske är det därför det jag minns bäst från filmerna 

är barnen.   

Fyra av filmerna följer en dramaturgisk kurva, den enda som inte gör det är 

Barncancerfonden. Kameran följer bilden på de tre barnen som sitter på 

varsin stol och till slut syns den tomma stolen. Själva berättelsen sker i 

speakern, och den följer inte heller en dramaturgisk kurva. Denna film har 

inget element som visar att de pengar de får in används, filmen är mer av 

informationsfilmskaraktär då den mest informerar om att organisationen 

finns och varför.  

Vad jag har kunnat se utifrån mina analyser av de fem filmerna är att 

oftast används väldigt enkla knep för att nå direkt in i hjärtat på 

mottagaren. Fagerholm (2006) skriver att närbilder ger filmen action, 

känsla och spänning, den ger även åskådaren anledning till att engagera 

sig. Denna typ av bild används flitigt i filmerna. Ward (2007) skriver att en 

närbild ofta avslöjar sitt innehåll snabbt, ofta om innehållet visats tidigare. 

Denna teknik används exempelvis i Rädda Barnens reklamfilm – Knytnäve 

(bilaga 5). Där åskådaren, efter att ha sett filmen tidigare, förstår vad som 

kommer hända härnäst. Ward (2007) skriver även att om motivet, i detta 

fall knytnäven, skulle flyttas skulle det motivera en känsla av jämvikt eller 

tvetydighet hos åskådaren, dvs. att åskådarna skulle tolka filmen 

annorlunda än den första filmen, deras åsikter skulle även de bli olika. 

Den bildretoriska och semiotiska analysen visar att filmerna innehåller alla 

de delar som jag tittat på. Det jag har kunnat se utifrån den bilretoriska 

analysen är att den presentativa- och den metonymiska bilden ofta är den 

samma. Då dessa bilder visar och belyser problemet, och det är problemet 

som är det centrala i filmerna. Och att organisationerna vill ha hjälp med 

att lösa problemen. Synekdokebilden i filmerna bevisar som oftast att 

pengarna kommer fram, förutom i Barncancerfondens och Rädda Barnens 

reklamfilmer. Dessa två filmer innehåller inte någon indikation på att 

pengarna som tittaren skänker kommer fram. Dock har båda 

organisationerna redan ett förtroende hos folket, så mottagaren behöver 

inte ett tecken på att pengarna kommer fram då de redan litar på 

organisationen och dess arbete. Vad gällande de metaforiska bilderna i 

filmerna är de repsenterade på olika sätt. I barncancerfonden jämförs en 
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stol med ett barn som lever med tom stol som ska repsentera ett barn som 

gått bort i cancer. I Fridens och Röda Korset handlar det om social status, 

Friends visar att din hårfärg kan ha inverkan på din status. Röda Korset 

visar att vuxna och barn har olika status, då de ensamma barnen inte får 

någon hjälp av varken barnen eller de vuxna som går förbi dem på gatan.  

Rädda Barnens reklamfilm (bilaga 5) innehåller ingen metaforisk bild, det 

enda tittaren ser i filmen är en knytnäve.  

Precis som Respondent A talade om för mig har Maslows behovstrappa 

(figur 1) stor inverkan på reklamfilmerna. Då det handlar om de behov 

mottagaren har som medmänniska. Mottagaren kräver trygghet i att 

pengarna kommer fram. Samtidigt vill mottagaren känna sig uppskattad 

när hon skänker pengar till organisationen. Mottagaren vill även ta del av 

gemenskapen som skapas då organisationen hjälper de utsatta. De fysiska 

behoven är inte ett repsenterade på något annat sätt än att mottagaren vill 

se att de utsatta får hjälp och på så vis slippa höra om hur fler barn dött i 

cancer eller hur mobbingen ökar eller att barn blir utsatta för våld.  

4.2 Resultat av filmen Tripohonov Pechengsky 

Tanken var från början att jag skulle göra en reklamfilm åt en 

hjälporganisation, fiktivt sett. Allt var planerat så. Dock går inte alltid allt 

efter planerna, därför blev min film inte en reklamfilm utan en 

informationsfilm. Filmen går att se på http://vimeo.com/15094948.   

Jag lärde mig mycket under produktionen av filmen. Som reklam- och 

informationsfilmsproducent måste du ha tid, massor med tid. Du slänger 

inte ihop en reklamfilm för en hjälporganisation genom att gå ut på gatorna, 

filma lite och sedan redigera ihop det. Du måste för det första ha en story, 

en historia att följa, någon som publiken kan skapa en relation till. Det 

behöver inte vara en person, det kan som i mitt fall vara en församling, ett 

bygge.  Dock är storyn i Triphonov Pechengsky (bilaga8) väldigt vag, det ges 

ingen bakgrundsinformation om varför männen är där. Sedan måste du 

hitta en vinkel på ditt arbete, för min del var det inte så svårt. Filmen 

speglar männens liv genom mina ögon. Som reklamfilmsproducent arbetar 

du efter en produkt eller tjänst. I de reklamfilmer jag analyserat handlar 

det om att ”sälja” organisationen, så den får in mer pengar till sitt arbete.  

Då jag lagt på både en berättarröst och översatt den till engelska i en 

textremsa är denna film på sätt och vis tillgänglig för hela världen. Till 

skillnad från de filmer jag analyserat, som alla är på svenska och skapta för 

svensk TV.  

http://vimeo.com/15094948
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När jag skrivit manus till min berättarröst har jag koncentrerat mig på vad 

som visas i bilden, vad det är för utsnitt på bilden. För precis som 

Fagerholm (2006) skriver, enbart en speakertext som är direkt anknuten till 

närbilden är godkänd. Du kan inte ha en speakertext där det talas om krig, 

och ha en närbild på exempelvis bruden på ett bröllop, du förvirrar inte 

enbart tittarna utan du tappar även deras intresse. Fagerholm (2006) 

skriver om tre olika sorters speakertexter. Den etablerande speakertexten, 

som etablerar verkligheten och förklarar bildens innebörd för åskådaren. 

Den informerande speakertexten bär fram fakta som inte har direkt 

samband med bilden, dessa fakta kanske delvis illustreras av bilden, men 

bild och speakertext är inte beroende av varandra. Den jagcentrerade 

speakertexten är den, där reporten talar utifrån sig själv och sina känslor. 

Jag har i min speakertext till min film använt mig av alla dessa olika 

former av speakertexter.  

4.2.1 Resultat av analysen av Triphonov Pechengsky 

Analysen av filmen visar att budskapet är enkelt; så kan hemlösa ha det i 

Murmansk. Detta budskap passar mycket bra i reklamfilm, och skulle 

mycket väl fungera i ett fotokollage eller i ett skrivet reportage. Den bilden 

som är starkast, som berättar mest, är den när kameran rör sig in i det 

trånga sovrummet och visar hur männen bor. Extremt trångt och väldigt 

smutsigt. Eftersom filmen inte är gjord för en organisation, utan som en del 

i detta examensarbete, finns ingen logga med i bild.  

Filmen följer den dramaturgiska kurvan, även om det inte är så tydligt. Den 

första vändpunkten kommer då speakern talar om att männen inte får 

någon lön, i samband med att bilden visar sovrummet. Point of no return 

kommer när speakern talar om att männen verkar lyckliga över att ha 

någonstans att bo och vändpunkt nummer två kommer då speakern 

refererar till fader Gerounti och talar om att det inte finns några hemlösa 

kvinnor i Murmansk. De bilderna från filmen som fastnar bäst i minnet är 

den på mannen som sitter bakom ett skynke i ett sovrum och den haltande 

kattungen.  

Filmen är en informationsfilm, med speaker och intervju, och har ingen 

tydlig status, då den egentligen inte uppmanar tittaren att göra något. Utan 

filmens sociala reaktion handlar om ifall det är rätt att jobba utan att få lön, 

är inte det slavarbete. Men däremot visar filmen att männen inte ser det så, 

utan att få jobba med att bygga det nya härberget är något av det bästa som 

hänt dem.  

Filmens spänning ligger i att reportern, som kommer från ett tryggare 

samhälle, berättar sin historia om hur männen i församlingen har det.   
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Filmen innehåller två presentativa bilder; den i sovrummet, som visar hur 

männen egentligen har det. Och bilden på männen som bygger är även en 

presentativ bild, då den visar vad männen gör. Den metonymiska bilden i 

filmen är den på mannen bakom skynket i ett av sovrummen, som belyser 

hur ensam och liten en människa kan vara. Synekdokebilden är sekvensen i 

köket, som belyser och bevisar att de verkligen får mat. Den metaforiska 

bilden repsenteras då elever från skolan i Sverige syns tillsammans med de 

hemlösa. Här syns en tydlig skillnad i livsstandard. Även bilden på mannen 

i köket är en metaforisk bild, då han ler och visar att även om männen lever 

i misär har de fortfarande hopp om framtiden. 

Vad gällande Maslows behovstrappa (figur 1) har denna film uppfyllt vissa 

av stegen. Det fysiska behovet för tittaren blir att skänker hon pengar 

kanske hon slipper se fler människor bli hemlösa. Däremot finns ingen 

trygghet i filmen vad gällande om en gåva skulle komma fram och verkligen 

användas till rätt saker. Gemenskapen representeras genom att tittaren får 

ta del av gemenskapen som församlingen skapar då den hjälper de utsatta 

männen. Uppskattningssteget syns redan i filmen, männen uppskattar all 

hjälp de kan få.  

4.3 Resultatdiskussion 

Vad är skillnaden på en reklamfilm för en hjälporganisations och en 

informationsfilm om hemlösa män i Ryssland? I denna studie är den största 

skillnaden innehållet i filmerna. Alla reklamfilmerna innehåller barn, och 

visar tydligt att de gör reklam för sig. Informationsfilmen om de hemlösa 

männen i Murmansk visar hur hemlösa män kan ha det. Den största 

skillnaden på de sex filmerna är att informationsfilmen är mycket längre 

och visar inte sitt budskap lika tydligt. Budskapen i reklamfilmerna är inte 

alla likadana men filmerna har ändå samma syfte, att dra in mer pengar till 

organisationen. Det största problemet med informationsfilmen är ändå att 

den handlar om män. Det är inte lätt att ”sälja” en film om hemlösa män 

utan att ha en ordentlig story att gå efter. Fallet med denna film är att 

tittaren kan lika gärna strunta i att se filmen då fördomar om hemlösa är 

allt för starka. Reklambudskapet i informationsfilmen skulle kunna vara 

”skänk pengar till församling och hjälp på så vis Fader Gerounti att hjälpa 

fler hemlösa”. Men frågan är om tittaren skulle skänka pengar till 

församlingen utan att veta varför männen sitter där de gör. De kan lika 

gärna ha blivit hemlösa för att de supit upp alla sina pengar eller för att de 

helt enkelt blivit av med jobbet. Dock är detta något som förblir osagt i 

filmen. Det är på grund av att det inte finns någon egentlig story i filmen 

som jag klassar den som informationsfilm och inte reklamfilm, även om den 

med enkla medel skulle kunna göras om till en reklamfilm.  
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Alla sex filmerna innehåller alla de bildretoriska bildtyperna och uppfyller 

alla steg utom det översta i Maslows behovstrappa. Däremot innehåller de 

reklamfilmerna jag analyserat det enklaste medlet för att skapa 

engagemang hos tittaren; barn. Att sätta en reklamfilm med barn i mot en 

reklamfilm med vuxna män i vinner den med barnen stort. Vuxna män 

förväntas klara sig själva, men ett barn förväntas alltid behöva vägledning 

och trygghet. 

Vad gällande den semiotiska filmanalysen visar den att reklamfilmerna kan 

tolkas på många olika sätt. Exempelvis så blir frågan om Barncancerfonden 

och Friends filmers är ”sanna”. Är barnen i Barncancerfonden sjuka eller är 

de friska. Och är pojken i Friends reklamfilm mobbad eller spelar han en 

roll som blir mobbad. Mitt problem blir att jag tvivlar på trovärdigheten i 

filmerna. Känner en viss skepsis emot att regissera denna sorts 

reklamfilmer, av den enkla anledning att det blir regissörens syn som 

speglas. Dock har jag full förståelse att Friends reklamfilm inte går att 

plocka direkt ur det vardagliga livet, en sådan händelse är svår att filma 

när den sker på riktigt.  
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I detta kapitel berätta författaren om sina personliga reflektioner. 

 

5. Diskussion 

I min mening är en reklamfilm en film som tydligt visar vad den är till för, 

exempelvis; skänk pengar. Men å andra sidan ska en reklamfilm ge tittaren 

ett starkt och tillitsfullt intryck av varumärket eller organisationen, vilket i 

sin tur gör att filmens budskap når fram. För mig är en informationsfilm är 

en film som upplyser, likaså en dokumentärfilm. Detta gjorde det till en 

början svårt för mig att hitta mina filmer som jag skulle analysera. Då jag 

tyckte att en del filmer var mer informationsfilmer, och jag ville rikta in mig 

på reklamfilmer. I efterhand tänker jag att jag kanske skulle inriktat mig 

på informationsfilmer, då jag själv gjort en. Dock var jag till en början helt 

inriktad på att göra en reklamfilm. Men det var på grund av att det 

material jag hade med mig hem från Murmansk blivit förstört som jag fick 

göra en informationsfilm/dokumentär istället. Det jag lärt mig av detta är 

att det krävs alltid mycket mer tid att samla in materialet än vad jag först 

trott. 

Filmen Triphonov-Pechengsky skulle kunna göras om till en reklamfilm 

med väldigt enkla medel. Så som att lägga in grafik med vart tittaren kan 

skicka sina pengar. Eller att i speakern tala om att det går att skänka 

pengar till församlingen och lägga in grafik med kontonummer dit pengarna 

ska skickas.  

Jag anser dock att filmen inte håller för att göras som reklamfilm. Som jag 

skrivit tidigare känns storyn för tunn och tittaren kanske inte kan relatera 

till problemet. Plus att jag tror att många skulle vara skeptiska till själva 

storyn, om hemlösa medelåldersmän i Murmansk, det kommer inte fram i 

filmen varför männen är hemlösa. De kan lika gärna vara alkoholister eller 

kan helt enkelt blivit av med jobbet. Tittaren har för stor möjlighet till att 

skapa sin egen syn på vad som har hänt männen innan de kom till 

församlingen, därför anser jag att filmen inte håller i reklamsyfte.  

Jag tror att jag hade kunnat få ut mer av mina intervjuer om jag kunnat 

åka och möta mina intervjupersoner öga mot öga, men när ingen budget 

finns går det inte alltid. Jag är dock nöjd med min telefonintervju. Efter att 

jag fått svar på alla frågorna i intervjuguiden pratade vi vidare och 

respondent A gav mig många bra tips på hur jag skulle arbeta.  

Om jag hade kunnat gör fler intervjuer och fått större svarsfrekvens på 

mejlintervjuerna hade resultatet av dess kanske kunnat få en plats i 

resultatet. Nu är dock det material jag fått från dessa samtal allt för tunt 

och lägger egentligen inget större grund i resultatet.  
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Jag har haft lite problem med vad som är etiskt rätt och inte vad gällande 

att göra reklamfilm för en hjälporganisation. För på något sätt måste 

organisationen få in pengar till marknadsföringen och jag ger en vild 

gissning på att en del av de pengar som används för att göra 

reklamfilmerna kommer från donationer.  Sen är frågan om barnen som är 

med i reklamfilmerna är exempelvis cancersjuka eller mobbade. Eller är de 

regisserade att spela i filmerna. De enda filmerna som jag ser som inte är 

regisserad med skådespelare är Röda Kostset och UNICEFs reklamfilmer. 

Medans Friends och Rädda Barnens reklamfilmer måste vara regisserade. 

Den enda film som inte går att avkoda om detta dilemma är 

Barncancerfonden, är de tre barnen sjuka eller är de friska, den frågan har 

jag dessvärre inte fått svar på.  

Vad jag har kunnat se är Röda Korset och UNICEF mer säkra på sitt 

varumärke och på sina mottagare än de andra organisationerna. För dessa 

två organisationer är de enda som tydligt visar att deras arbete utförs i 

utlandet och de visar under hela sin reklamfilm sin logga. Jag tror faktiskt 

att det är väldigt enkelt att välja att skänka pengar till dessa två 

organisationer, då de är så tydliga med vilka de är och vad de vill. Jag anser 

att dessa två filmer är mest trovärdiga, likaså informationsfilmen. De tre 

filmerna visar sanningen, med ett kameraarbete som är aningen i 

underkant och synligt verkliga händelser ger filmerna tittaren den ”riktiga” 

bilden av verkligheten på plats.  

 

Min hypotes i arbetet: att det inte är någon större skillnad på att göra 

reklam för en hjälporganisation och för tandkräm, stämmer utifrån svaren 

från respondent nr 2. Dock visar det sig att hypotesen inte stämmer efter 

vad jag läst och vad jag fått ut av analyserna. Att budskapen i reklamfilmer 

för hjälporganisationer påverkar människor mer i hjärtat än i hjärnan 

stämmer, för det krävs mycket mer känsla och personligt engagemang från 

målgruppen till en reklamfilm för en hjälporganisation än för en reklamfilm 

för tandkräm.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur är det att göra reklamfilmer för hjälporganisationer? 

 

 

 

 

Är det någon skillnad i att göra reklam för en organisation och en produkt från 

ett företag? 

 

 

 

 

Är en intervju eller speaker något man bör ha med i filmen? 

 

 

 

 

Vad bör en nybörjare tänka på när den gör sin första reklamfilm? 

 

 

 

 

Är det något speciellt man ska tänka på när man filmar? Vinklar/utsnitt? 
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Bilaga 2 

Analysguide –  

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att göra reklamfilm till det? 

 

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

 

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

 

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

 

Vad minns du bäst från filmen?  

 

Bildretorisk och semiotiskfilmanalys  

Konstruktion 

Funktion 

Status 

Presentativa bilden 

Metonymiska bilden 

Synekdokebilden 

Metaforiska bilden.  

Denotation  

Konnotation  
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Bilaga 3 

Barncancerfonden reklamkampanj 0:25 min 

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att göra reklamfilm till 

det? 

Budskapet är att skänka pengar till Barncancerfonden, så att fler barn kan 

få hjälp att bli friska från sin sjukdom. Detta budskap passa sig bra i 

filmgestaltning men för mig är det mer gripande med ett sjukt barn än med 

tre friska och en tom stol. För mig som mottagare kan det lika gärna vara så 

att stolen alltid varit tom.  

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

Den när 4 stolar syns men en är tom. Tillika den metonymiska bilden.  

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Nej, men ca 8 sekunder in i filmen säger speakern ordet cancer och tittaren 

förstår att det är för en organisation som forskar inom cancer, det är reklam. 

Först i slutet blir tittaren medveten om att det är Barncancerfonden.  

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Nej. Utan den följer enbart bilden på de tre barnen som sitter på varsin stol 

och den tomma stolen. Själva berättelsen sker mer i speakern, i den följer 

inte heller en dramaturgisk kurva. 

Vad minns du bäst från filmen?  

Den lilla flickan som är utklädd till katt.  

Bildretorisk och semiotisk filmanalys. 

Konstruktion 

En åkning från vänster till höger för att etablera barnen, när kameran 

fokuserar på de två barnen i mitten påbörjas en åkning bakåt och den fjärde 

tillika tomma stolen till höger blir synlig. 

Funktion 

Speaker och bild samarbetar för att budskapet ska förmedlas på rätt sätt. 

Filmen börjar med att ett av barnen ger ifrån sig ett flåsande ljud då hon 

försöker blåsa bubblor.  

Status 

Den sociala reaktion som denna film försöker uppnå är sympati och empati 

men även att människor ska skänka pengar till organisationen. 
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Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden 

Det är fyra stolar en är tom vilket belyser att ett barn gått förlorat i cancer. 

Synekdokebilden, påpekar med hjälp av speakern att det går att hjälpa 

barnen, genom att skänka pengar  

Metaforiska bilden.  

En stol med ett barn på, kan jämföras med en tom stol, det visar att något 

gått förlorat. Vilket har skett i denna film.  

Denotation och Konnotation 

Filmen visar att tre barn överlevt cancer, men att det fjärde inte gjort det. De 

ljusa färgerna i filmen ger en indikation av hopp. Att även om ett liv inte gick 

att rädda finns det hopp om att andras kan. Bara organisationen får in mer 

pengar och kan fortsätta bedriva sin forskning. Samtidigt ger just de ljusa 

färgerna mig en obehagskänsla, nästan lite som att filmen ska spegla lycka. 

Vad är det som ger lycka när ett barn dör? Lyckan i filmen skulle ju varit om 

det satt fyra barn där och inte tre.  
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Bilaga 4 

Friends Rödluvan 0:50 min  

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att gör reklamfilm till 

det? 

Budskapet är att Friends jobbar med att hjälpa elever hjälpa andra som är 

mobbade. Jag tycker att budskapet passar sig bra som en film.  

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

När den lille pojken ler. 

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Nej, ingen logga visas i början, men med färgerna på filmen och upplägget 

kan jag som sett tidigare filmer av Friends känna igen filmupplägget.  

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Ja, 16 sekunder in i filmen blir den lille pojken slagen på huvudet, som en 

presentation på att det är han som blir mobbad. Ca 32 sekunder in filmen ser 

tittaren hur den coola killen tittar på mobbarna och sen går förbi men sänkta 

huvuden och skäms. I slutet presenteras organisationen och deras budskap i 

textform.  

Vad minns du bäst från filmen?  

Hela historien, att en liten sak som att färga håret, kan få någon att må 

bättre och slippa känna sig utanför.  

Bildretorisk och semiotisk filmanalys 

Konstruktion 

Filmen har tre huvudklipp, killen med blont hår, den lilla killen med rött hår 

och de fyra elaka killarna. Denna film följer även en dramaturgiskkurva. 

Funktion 

Filmens klipp är innehållsrika, dock är panoreringarna och zoomningarna 

knackiga. Detta ger en känsla av nervositet och osäkerhet, kanske som ett 

sätt att visa hur den rödhåriga pojken känner sig.  

Status 

Den sociala reaktion som denna film skapar är att det är fel, ingen ska 

behöva bli mobbad. Samtidigt får publiken en känsla av glädje, för att filmen 

visar att det fortfarande finns, kärlek, vänlighet och styrka i världen.  

Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden 

Bilden i början etablerar vart vi är, på en skolgård. Närbilden på den 
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rödhåriga pojken belyser ”problemet”, hans hårfärg. Bilden i slutet, på killen 

som färgat håret, bevisar att något har skett, något som gjort skillnad.  

Metaforiska bilden.  

Övergången från bilden på den rödhåriga pojken, till den blonda pojken 

jämför deras status. Att det i just detta fall spelar roll vad du har för färg på 

håret. 

Denotation och Konnotation 

Filmen visar tyvärr ett vanligt scenario. Mobbning är större än vad 

allmänheten tror. Filmens upplägg visar en helt vanlig dag på en skolgård, 

barn och ungdomar som är på väg hem. Den har alla klasskillnader med, från 

den oskyldige upp till översittarna. Mittemellan sitter pojken som i filmen är 

hjälten. Han som skulle kunna vara på toppen och botten samtidigt. Filmen 

visar tydligt hur det är i verkligheten, för detta scenario går att plantera i 

vilken situation som helst. Det är inte bara barn som blir mobbade.  
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Bilaga 5 

Rädda Barnen Reklamfilm Knytnäve 1 min 

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att gör reklamfilm till 

det? 

Budskapet är att du ska genom att skänka pengar till Rädda Barnen 

förändra utsikten för miljontals barn världen över som blir misshandlade, 

eller bevittnar misshandel. Det är ett gripande ämne och denna film är gjord 

på ett bra vis, först förstår tittaren inte riktigt vad det är som visas.  

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

Utzoomningen när hela knytnäven syns. 

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Nej, men när musiken väl kommit igång förstår jag att det är Rädda barnen, 

då de använder samma musik i de flesta av sina filmer. Men har tittaren inte 

sett någon av deras tidigare filmer, förstår tittaren först i slutet vilken 

organisation det handlar om.  

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Ja, och nej. Inte på sekunden men definitivt att det finns en dramaturgisk 

tanke i det hela. Ca 20 sekunder in i filmen ser tittaren tydligt att det är 

knogar på en hand som visas. Och ca 30 sekunder in görs en ut zoom och hela 

knytnäven syns. Och i slutet kommer nummer och namn på organisationen 

som visar vad tittaren ska göra för att kunna hjälpa barnen.  

Vad minns du bäst från filmen?  

Utzoomningen så hela knytnäven syns och musiken.  

Bildretorisk och semiotiskfilmanalys  

Konstruktion 

Filmen visar en knytnäve i närbild. Kameran rör sig till en början från höger 

till vänster och byter sedan riktning flera gånger. Tillslut visas hela den 

knutna handen. Med hjälp av grafik visas vilket budskapet är och vilken 

organisation som är sändare. 

Funktion 

I filmen används till största del extrema närbilder, detta skapar en spänning 

och nyfikenhet hos tittaren. 

Status 

Den sociala reaktion som skapas av denna film är ilska, inget barn ska 

behöva bli utsatt för, eller bevittna våld. Barn ska få vara barn. 
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Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden 

Bilden visar en knytnäve, fokus ligger på knogarna vilket belyser och påvisar 

handens hårdaste del. 

Metaforiska bilden.  

Jag hittar ingen jämförande bild i denna film. 

Denotation och Konnotation 

Filmen har egentligen bara en bild, knytnäven. Dock finns det många olika 

vinklar på den. Handen symboliserar våldet.  

Eftersom handen är filmad på så nära håll ser den också stor ut. Detta visar 

på makt. Att i en våldssituation är ett barn helt hjälplöst. Filmens budskap 

är inte självklart, för det kan lika gärna vara en vuxen som blir slagen, just 

därför är grafiken ett måste i filmen. Visst, att det är Rädda Barnen som är 

sändaren av budskapet, men det är egentligen inte tillräckligt starkt 

argument för att kanske utesluta grafiken, och enbart visa Rädda Barnen 

logga.  
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Bilaga 6 

Röda Korset Haiti Insamling 0:20 min 

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att gör reklamfilm till 

det? 

Budskapet i filmen är att tittaren ska skänka pengar till de drabbade på 

Haiti. Det är ett bra budskap att göra film om, då det går att få med många 

gripande bilder.  

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

Den starkaste bilden i filmen är den när en människa ligger fastklämd under 

rasmassorna och viftar med sin arm för att någon ska se den.  

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Ja, Röda korset har sin logga och telefonnumret med i bild hela tiden.  

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Ja, efter 6 sekunder visas en gripande bild på en fastklämd människa. 10 

sekunder in visas en bild på en liten flicka som ligger på marken, och i slutet 

kommer numret tittaren ska skicka ett sms till för att skänka pengar. 

Vad minns du bäst från filmen?  

Flickan på gatan och den fastklämde under rasmassorna.  

Bildretorisk och semiotiskfilmanalys  

Konstruktion 

Filmen består av flera klipp från gator på Haiti. Den visar hur stor förödelsen 

är genom att visa människor som skadats, ensamma barn på gatorna och 

fastklämda människor i rasmassorna. Klippen är snabba, vilket visar på att 

kaoset i verkligenheten försökts speglas i klippningen. 

Funktion 

Filmen praktiska funktion är att visa hur det är på Haiti, så att 

organisationen kan få in mer pengar till sin insamling.  

Status 

Just i denna film visas hur illa det blivit efter jordbävningen. När svenska 

folket fått se detta, blir den sociala reaktionen hos dem som har medlidande, 

att de skänker pengar.  

Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden 

Den presentativa bilden i denna film visas hela tiden, just för att den 

visar/beskriver vad som händer och vad som behövs, just i detta fall behövs 

det pengar till de drabbade på Haiti. Människan som är fastklämd i 
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rasmassorna belyser allvaret på Haiti, medan barnet som sitter naken och 

ensam mitt på gatan, bevisar filmens allvar.  

Metaforiska bilden.  

De mest jämförande bilderna i filmen är när en flicka ligger ensam på gatan 

och folk bara går förbi henne, och bilden på det ensamma nakna barnet. Båda 

barnen blir förbisedda, det är i alla fall vad filmen visar. Ingen verkar vilja 

hjälpa barnen. 

Denotation och Konnotation 

Filmen visar hur illa det är på Haiti efter jordbävningen, den visar till största 

del barn, men även hur räddningstjänsten ännu inte hunnit hjälpa alla som 

ligger begravda i rasmassorna. Filmen är ett rop på hjälp, inte bara en film 

som någon slängt ihop för det har kommit en beställning på den, filmen har 

ett syfte och syftet är kanske att se till att de ensamma barnen får kläder och 

mat.  
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Bilaga 7 

UNICEF Föräldralösa Madalitso tar själv hand om sina två syskon 

0:30 min  

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att gör reklamfilm till 

det? 

Bli världsförälder. Eftersom det gäller barn utomlands och deras misär 

tycker jag det är helt passande att visa detta budskap i en film.  

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

Den, där Madalitso går ensam haltandes med en hink i handen.  

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Ja, UNICEFs logga finns med under hela filmen. 

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Ja, 10 sekunder in i filmen syns Madalitso i en synk och 20 sekunder in i 

filmen ser tittare ett gäng med barn som sitter.  

Vad minns du bäst från filmen?  

Den lilla flickan som går långsamt framåt, i slowmotion. 

Bildretorisk och semiotiskfilmanalys  

Konstruktion 

Filmen är som en minidokumentär, en speaker blandas med en intervju med 

pojken. Bilderna visar hur pojken och hans syskon har det. Bilderna visar 

även hur situationen är för andra barn som förlorat sina föräldrar i Aids.  

Funktion 

Filmen skapar en spänning genom att den personifierar pojken. Tittaren vill 

veta om Madalitso lyckas få mat till sig och sina syskon. 

Status 

Som följd av videon ska fler människor bli världsföräldrar, för att de ser hur 

illa dessa barn far. 

Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden  

Den presentativa bilden i filmen är den då alla barnen är samlade i slutet, 

den visar att videon handlar om barn. När pojken går över gatan med en 

burk, i jakt på mat, belyses hans och hans syskons misär. Bilden när barnen 

sitter och äter bevisar att hjälpen kommer fram. 
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Metaforiska bilden.  

De jämförande bilderna är de då pojken går med burken och letar mat och 

den bilden då tittaren ser att barnen får mat.  

Denotation och Konnotation 

Filmen handlar om den föräldralösa pojken Madalitso, som efter att 

föräldrarna dött i Aids tvingats ta hand om sina syskon. Denna situation är 

inte ovanlig, många barn har förlorat sina föräldrar i just Aids. Just därför 

har UNICEF gjort denna film, barnen behöver fler världsföräldrar.  

Filmen visar hur hemsk världen är, och att det inte alltid måste vara ett 

perfekt kameraarbete som visar det. Ibland räcker det med små klipp från en 

halvbra kamera, så länge bilderna förmedlar budskapet. Filmens budskap 

framförs genom grafik och speaker, det hade inte kunnat föras fram på något 

annat sätt. 
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Bilaga 8 

Tripohnov Pechengsky- så kan hemlösa ha det i Murmansk 

3:21 min 

Vad är budskapet i filmen? Är det passande att gör reklamfilm till 

det? 

Budskapet är att visa för tittaren hur hemlösa kan ha det i Murmansk. 

Budskapet gör sig mycket väl i en film. 

Vilken är den starkaste bilden i filmen? 

När kameran rör sig in i sovrummet, att se hur trångt och smutsigt de bor.  

Ser du direkt vilken organisation det är reklam för? Varför?  

Nej, det är min egen film.  

Följer filmen en dramaturgiskkurva?  

Ja. 56 sekunder in i filmen berättar jag att de hemlösa inte får någon lön. 1 

minut och 40 sekunder in i filmen kommer point of no return, då jag berättar 

att de hemlösa männen är glada över att ha någonstans att bo. Vändpunkt 2 

kommer 2 minuter och 18 sekunder in i filmen då jag berättar att 

församlingen hjälper alla i alla åldrar, även om fader Gerounti berättat att 

det inte finns några hemlösa kvinnor i Murmansk.  

Vad minns du bäst från filmen?  

Själklart hela inspelningen. Dock är de bilder jag minns bäst från filmen 

mannen som sitter bakom ett skynke i ett sovrum och den haltande 

kattungen. 

Bildretorisk och semiotiskfilmanalys  

Konstruktion 

Filmen är en informationsfilm/dokumentär. En speaker blandas med en 

synkbild med Fader Gerounti. Bilderna visar hur de hemlösa männen har det 

och bilderna samarbetar bra med speakern. 

Funktion 

Filmen skapar en spänning i och med att jag från början berättar att det är 

min historia. Speakertexten höjer spänning med att vara så pass detaljerad. 

  

Status 

Följden av filmen blir att arbeta utan att få lön får en ny innebörd. Det 

behöver inte vara ett slavarbete, utan kan vara en del i att överleva. För 

männen i församlingen är deras arbete något av det bästa som hänt dem. 
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Presentativa bilden, Metonymiska bilden, Synekdokebilden 

Den presentativa bilden i filmen är den i sovrummet, som visar hur männen 

egentligen har det. Bilden på männen som bygger är även den en presentativ 

bild, då den visar vad männen gör. Den metonymiska bilden i filmen är den 

på mannen bakom skynet i ett av sovrummen. Den bilden belyser hur ensam 

och liten en människa egentligen kan vara. Synekdokebilden är sekvensen i 

köket, som belyser och bevisar att de verkligen får mat. 

Metaforiska bilden.  

Denna bild är repsenterad i sekvensen utanför ett av husen, där elever från 

skolan syns tillsammans med de hemlösa. Här syns en tydlig skillnad i 

livsstandard. Även bilden på mannen i köket är en metaforisk bild, då han ler 

och visar att även om du lever i misär kan du ha hopp. 

Denotation och Konnotation 

Filmen visar hur hemlösa män kan ha det i Murmansk, vem som kan hjälpa 

dem och på vilket sätt de kan få hjälp. Filmen ger hopp om att det finns hjälp 

åt alla som behöver det. Filmen är inte den mest genomarbetade 

videoproduktionen, men med de skakiga bilderna och speakern som utgår 

från sig själv ger ett mycket trovärdigt resultat.  

 

 

 

 


