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Sammanfattning 

Det är vikti┎are ä┭ ┭å┎o┭si┭ att ┍öreta┎ vär┭ar o┬ sitt varu┬ärke oブh si┭a värderi┭┎ar. Vilke┭ ピild 

ku┭de┭ har av varu┬ärket är o┍ta av┎öra┭de ┍ör att ko┭kurrera på ┬ark┭ade┭. Det räブker i┭te att 

so┬ ┍öreta┎ veta vilka kär┭värde┭ so┬ verksa┬hete┭ kretsar kri┭┎ – det ┎äller att äve┭ 

ko┬┬u┭iブera dessa. Storytelli┭┎ är ett ┬ark┭ads┍öri┭┎sverkty┎ där ┍öreta┎ a┭spelar på si┭ historia, 

oブh låter de┭ ピli ピase┭ i all ko┬┬u┭ikatio┭. De┭┭a studie har u┭dersökt hur ┬a┭ ka┭ ┍ör┬edla ett 

varu┬ärkes kär┭värde┭ ┎e┭o┬ storytelli┭┎. 

Forsk┭i┭┎ ┎e┭o┬ desi┎┭ ┬ot de┭ ┍iktiva ku┭de┭ Zeta har a┭vä┭ts ┍ör att ピesvara sy┍tet. E┭ 

┍örstudie sa┬t kva┭titativa oブh kvalitativa studier har le┎at till ┎ru┭d ┍ör det kreativa arピetet so┬ 

resulterade i ┍il┬ko┭ブeptet 茎Uttryブks┍ulla s┬aker荊. Ko┭ブeptet ピy┎┎er på karaktärer┭as uttryブk ┭är 

de ┭juter av ┬atprodukter ┍rå┭ Zeta. Studie┭ är ピaserad på hur väl ┬ål┎ruppe┭ tyブkte att Zetas 

kär┭värde┭ ┍ör┬edlades i ┍il┬ko┭ブeptet. Resultatet visade att a┭vä┭d┭i┭┎ av ┬usik sa┬t väl valda 

i┭spel┭i┭┎splatser oブh karaktärer är ett sätt att ┍ör┬edla kär┭värde┭ ┎e┭o┬ storytelli┭┎.  



Abstract 

It is ┬ore i┬porta┭t tha┭ ever ┍or ブo┬pa┭ies to ブherish their ピra┭ds a┭d values. I┭ a tou┎h 

ブo┬petitive ┬arket the ブusto┬er’s i┬a┎e o┍ the ピra┭d is ブruブial. To k┭oと とhiブh ブore values your 

ブo┬pa┭y has  is ┭ot e┭ou┎h  – you also ┭eed to ブo┬┬u┭iブate these. Storytelli┭┎ is a とay ┍or ピra┭ds 

to ┬arket the┬selves. The ピra┭d alludes to its story a┭d lets it aブt as a  ┍ou┭datio┭ i┭ all 

ブo┬┬u┭iブatio┭. This study has i┭vesti┎ated hoと storytelli┭┎ ブa┭ ピe used to ブo┬┬u┭iブate ピra┭ds 

ブore values.  

To a┭sとer the purpose researブh throu┎h desi┎┭ ┍or the ┍iブtitious ブlie┭t Zeta has ピee┭ used. A 

prestudy, as とell as ╂ua┭titative a┭d ╂ualitative studies, has とorked as a ピasis ┍or the ブreative とork 

that resulted i┭ the ブo┭ブept e┭titled "Eねpressive ┍lavors". The ブo┭ブept visualizes the ブharaブters’ 

eねpressio┭s とhe┭ e┭joyi┭┎ produブts ┍ro┬ Zeta. The study is ピased o┭ hoと とell the tar┎et ┎roup 

perブeived the ブore values i┭ the ┍i┭al ブo┭ブept. The result o┍ the study shoとs that the use o┍ ┬usiブ, 

とell ブo┭sidered loブatio┭s a┭d ブharaブters is o┭e とay o┍ ブo┬┬u┭iブati┭┎ ブore values throu┎h 

storytelli┭┎. 



Innehållsförteckning 

1. Inledning: Ett varumärke kommer lastat med ett knippe värden 1 
1.1 Bakgrund 1 

1.2 Syfte 1 

1.3 Avgränsningar 1 

2. Teoretiskt ramverk: Att vara någon – och förmedla vem 3 
2.1 Varumärke 3 

2.1.1 Varumärkesidentitet och profilering 3 

2.1.2 Kärnvärden 4 

2.1.3 Varumärkesimage 4 

2.2 Storytelling 5 

2.2.1 Storytelling genom film 6 

2.2.2 Att bygga en bra historia 6 

2.2.3 Rätt ljus och bra ljud 7 

3. Metod: Att skapa ordning i ett kreativt virrvarr 9 
3.1 Förstudie om Zeta 9 

3.2 Intervju med filmproducent 9 

3.3 Fokusgrupp – hur uppfattar målgruppen Zeta i dag? 9 

3.4 Metodbakgrund för designprocessen 10 

3.4.1 Identifikationsfas 10 

3.4.2 Brainstorming 10 

3.4.3 Konceptualisering av idéer 10 

3.4.4 Värdering av filmkoncept 11 

3.4.5 Vidareutveckling och val av filmkoncept 11 
3.4.6 Filmutkast 11 

3.4.7 Värderingen av filmutkast 11 

3.4.8 Analys av värdering 12 

4. Genomförande: 1, 2, 3 – tagning! 13 
4.1 Förstudie om Zeta 13 

4.1.2 Varumärket Zetas identitet och profilering 13 

4.1.3 Enkät om Zetas image 13 

4.2 Intervju med filmproducent 14 

4.3 Identifikationsfas 15 

4.3.1 Innan intervjun med fokusgruppen 15 

4.3.2 Fokusgrupp – hur uppfattar målgruppen Zeta i dag? 16 

4.3.3 Sammanfattning av identifikationsfasen 18 

4.4 Brainstorming kring kärnvärden 19 

4.5 Konceptualisering av filmidéer 21 

4.6 Värdering av filmkoncept 22 

 



4.7 Vidareutveckling och val av filmkoncept 2 3 

4.7.1 Synopsis och manus 24 

4.8 Filmutkast 2 5 

4.9 Värdering av filmutkast 27 

4.9.1 Intervjuer 27 

4.9.2 Sammanställning av intervjuer 2 7 

5. Analys: Varför det blev som det blev 31 
5.1 Analys av värdering 3 1 
5.2 Förslag på utveckling av filmutkast 3 2 

6. Slutsats: Så förmedlas kärnvärden genom storytelling 3 3 

7. Diskussion 34 
7.1 Teoretiskt ramverk 3 4 

7.2 Metod 3 4 

7.3 Genomförande 3 4 

7.4 Analys 3 6 

7.5 Studiens relevans 3 6 

7.6 Rekommendation för vidare studier 3 7 

Referenser 39 

Bilagor 41 
Bilaga 1. Enkätundersökning 

Bilaga 2. Intervjuguide: Filmproducent 

Bilaga 3. Intervjuguide: Fokusgrupp 

Bilaga 4. Konceptidéer 

Bilaga 5. Storyboard-skisser 

Bilaga 6. Synopsis 

Bilaga 7. Manus 

Bilaga 8. Filmutkast 

Bilaga 9. Intervjuguide: Värdering 



Figurförteckning 

Figur 1. Valen 

Figur 2. Zetas logotyp 

Figur 3. Motsatsskala 

Figur 4. Brainstorming utifrån kärnvärden 

Figur 5. Skärmdumpar av filmutkast 

Figur 6. Genomsnitt likertskala 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Brainstorming kring Zetas kärnvärden som inte uppfattas av målgruppen 

Tabell 2. Brainstorming kring Zetas kärnvärden som uppfattas av målgruppen  

Tabell 3. Värderingsmatris 

Tabell 4. Respondenternas associationer.  



Begreppslista 

Kärnvärden 

Ord so┬ ┍ör┬edlar varu┬ärkets värde┭ oブh assoブiatio┭er. 

Storyboard 

Ett ピild┬a┭usskript till e┭ pla┭erad ┍il┬produktio┭, där varje sブe┭ ピeskrivs visuellt. 

Synopsis 

E┭ kort┍attad översikt av e┭ ピerättelse, där de stora hä┭delser┭a su┬┬eras. I ┍il┬ピra┭sブhe┭ 

a┭vä┭ds sy┭opsis ┍ör att ピedö┬a o┬ e┭ ピerättelse är tillräブkli┎t ピra ┍ör att spelas i┭.  

Etableringsbild 

A┭vä┭ds o┍tast i ピörja┭ av e┭ sブe┭. E┭ etaピleri┭┎sピild ┎er tittare┭ e┭ upp┍att┭i┭┎ av o┬┎iv┭i┭┎e┭ 

┍ör sブe┭e┭. Kallas iピla┭d oブkså ┍ör ┬iljöピild.  

Helbild 

E┭ hel perso┭ ry┬s i ピilde┭. 

Halvbild 

Visar e┭ perso┭ ┍rå┭ ┬idja till huvud. 

Närbild 

Visar detaljer, till eねe┬pel e┭ perso┭s a┭siktsuttryブk. 

Trepunkts-belysning 

De┭ va┭li┎aste type┭ av pro┍essio┭ell ピelys┭i┭┎. )estår av tre olika ljuskällor – ett ┭yブkel 兄e┭┎. key 

li┎ht啓, ett ┍yll 兄e┭┎. ┍ill li┎ht啓 so┬ a┭vä┭ds ┍ör att eli┬i┭era sku┎┎or┭a ┍rå┭ ┭yブkelljuset oブh 

ピak┎ru┭dsljus 兄e┭┎ ピaブk li┎ht啓. 



 

1. Inledning: Ett varumärke kommer lastat med ett knippe värden 

 

1.1 Bakgrund 

Ett varu┬ärke ka┭ ピeskrivas so┬ ett 茎k┭ippe ┬ed värde┭荊 兄Urde, 祈00貴啓. Varu┬ärket adderar ett 

┬ervärde till ピåde ┍öreta┎et oブh ku┭der┭a 兄Na┭da┭, 祈005啓. I da┎ är det varu┬ärkets värderi┭┎ar – 

s┭arare ä┭ produkter –  so┬ ┎ör att de skiljer si┎ ┍rå┭ si┭a ko┭kurre┭ter 兄Keller, Apéria & 

Geor┎so┭, 祈0畿祈啓. Ett starkt varu┬ärke de┭oterar ┭å┎ot ┬er, e┭ kä┭sla, utöver själva produkte┭ 

vilket ┎ör det ┬öjli┎t ┍ör ┍öreta┎et att di┍┍ere┭tiera si┎ ┍rå┭ a┭dra varu┬ärke┭. Det här eねtra värdet 

ピeskrivs o┍ta i ter┬e┭ varu┬ärkesvärde 兄e┩┊. ドra┩d e┾uity啓 兄Na┭da┭, 祈005啓.  

 

E┭li┎t Urde 兄祈00貴啓 har alla etaピlerade ┍öreta┎ kär┭värde┭ – hos vissa är de de┍i┭ierade, hos a┭dra 

i┭te. Kär┭värde┭ ピehöver övere┭sstä┬┬a ┬ed de värde┭ so┬ ┬ål┎ruppe┭ upp┍attar, e┍terso┬ 

┬ålet är att ┬ål┎ruppe┭ ska assoブiera varu┬ärket ┬ed de kär┭värde┭ so┬ varu┬ärket självt vill stå 

┍ör. Att ha kär┭värde┭ ┍ör sake┭s skull, eller so┬ är ┍alska, är i┭te ピara oetiskt – det ka┭ äve┭ skada 

varu┬ärket allvarli┎t.  

 

1.2 Syfte 

De┭┭a ka┭didatuppsats sy┍tar till att u┭dersöka hur ┬a┭ ka┭ ┍ör┬edla ett varu┬ärkes kär┭värde┭ 

┎e┭o┬ storytelli┭┎. 

 

1.3 Avgränsningar 

De┭ här ka┭didatuppsatse┭ a┭vä┭der Zeta so┬ eねe┬pelvaru┬ärke. Zeta tillhör det sve┭ska 

livs┬edels┍öreta┎et Di 1uブa & Di 1uブa – ett ┍a┬ilje┍öreta┎ so┬ ┎ru┭dades i ピörja┭ av 畿貴規0-talet av 

Fer┭a┭do Di 1uブa. Företa┎et är ┎rossist i Sveri┎e ┍ör livs┬edelsprodukter ┍rå┭ ┬edelhavet, såso┬ 

olivolja, pasta, ピö┭or oブh ┍etaost.  

 

Uppdra┎et – att utreda hur Zetas kär┭värde┭ ka┭ ┍ör┬edlas via storytelli┭┎ – är ┍iktivt. För┍attar┭a 

skiブkade e┭ ┍ör┍rå┎a┭ till Zeta o┬ sa┬arピete, ┬e┭ ┍öreta┎et taブkade ┭ej på ┎ru┭d av tidsピrist. Det 

┎ör att ┍ör┍attar┭a i┭te hade till┎å┭┎ till ┭å┎o┭ ┍örstaha┭dsi┭┍or┬atio┭ ┍rå┭ Zeta. Således ピaseras 

kär┭värde┭ på ┍ör┍attar┭as tolk┭i┭┎, uti┍rå┭ Zetas he┬sida oブh ┭uvara┭de ko┬┬u┭ikatio┭. 

Storytelli┭┎ ka┭ appliブeras i ┬å┭┎a variera┭de ┍or┬er ┬ed olika verkty┎ – de┭┭a studie av┎rä┭sas 
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till att a┭vä┭da storytelli┭┎ ┎e┭o┬ ┍il┬. Mål┎ruppe┭ ┍ör studie┭ är respo┭de┭ter ┬ella┭ 祈0-徽0 år. 

Mål┎ruppe┭ har av┎rä┭sats på ┎eo┎ra┍isk till┎ä┭┎li┎het – sa┬tli┎a respo┭de┭ter ピor i Öster┎ötla┭d, 

där studie┭ har si┭ ut┎å┭┎spu┭kt.  
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2. Teoretiskt ramverk: Att vara någon – och förmedla vem 

 

2.1 Varumärke 

Med varu┬ärke ┬e┭as ett speブi┍ikt ┍öreta┎s eller ┍öre┭i┭┎s ┭a┬┭ eller kä┭┭eteブke┭. Företa┎ets 

produkter oブh i┬a┎e represe┭teras av varu┬ärket, vilka ピidrar till ┍öreta┎ets a┭see┭de 

兄Natio┭ale┭ブyklopedi┭, 祈0畿貴啓.  

 

Ett varu┬ärke ka┭ vara ett ┭a┬┭, e┭ ter┬, e┭ sy┬ピol, e┭ skylt, e┭ desi┎┭ eller e┭ ko┬ピi┭atio┭ av 

dessa. Sy┍tet är att ide┭ti┍iera varor┭a oブh tjä┭ster┭a so┬ säljs av ┍öreta┎ oブh ku┭┭a särskilja de┬ 

┍rå┭ si┭a ko┭kurre┭ter. Dessa olika delar so┬ ide┭ti┍ierar ett varu┬ärke kallas varu┬ärkesele┬e┭t. 

Hur ┍öreta┎et vill ピli upp┍attat av┎örs ┎e┭o┬ a┭vä┭d┭i┭┎e┭ av olika varu┬ärkesele┬e┭t, oブh 

skapar varu┬ärkeside┭titet. De┭ ska spe┎la strate┎i, to┭alitet oブh säre┎e┭skaper hos varu┬ärket, 

oブh ska ┎e ku┭de┭ u┭ika assoブiatio┭er till ┍öreta┎et. Varu┬ärkesele┬e┭t ka┭ eねe┬pelvis vara 

┭a┬┭, lo┎otyp, sy┬ピol oブh ┍örpaブk┭i┭┎, oブh sy┍tar till att ide┭ti┍iera oブh särskilja varu┬ärket ┍rå┭ 

a┭dra i┭o┬ sa┬┬a ┬ark┭adsse┎┬e┭t. Är ele┬e┭te┭ starka ピidrar de till varu┬ärkesvärdet 兄Keller 

et al., 祈0畿祈啓. 

 

2.1.1 Varumärkesidentitet och profilering 

För att ┭å ett starkt varu┬ärkesvärde ┬åste ┍öreta┎et själva ide┭ti┍iera vilka de är oブh vad de står 

┍ör. Detta kallas varu┬ärkeside┭titet 兄Na┭da┭, 祈005啓. Pro┍ileri┭┎ ha┭dlar o┬ hur varu┬ärket vill 

upp┍attas av o┬världe┭. Sy┍tet är att skapa ピästa ┬öjli┎a ピild av ┍öreta┎et, dess verksa┬het oブh 

utピud 兄Hol┬, 祈00祈啓. Det ┎äller att ┍or┬ulera oブh i┬ple┬e┭tera e┭ varu┬ärkesvisio┭ oブh e┭ 

varu┬ärkeskultur. Hur ska ┍öreta┎et positio┭era si┎ på ┬ark┭ade┭? Hur ska ┍öreta┎ets uttryブk se 

ut, vilke┭ to┭alitet oブh perso┭li┎het ska varu┬ärket ha i ピåde i┭ter┭- oブh eねter┭ ko┬┬u┭ikatio┭ 

兄Na┭da┭, 祈005啓? 

 

E┭li┎t xheeler 兄祈0畿3啓 ┍i┭┭s det tre ko┬po┭e┭ter so┬ ピestä┬┬er hur starkt ett varu┬ärke är, oブh 

dessa är tydli┎het, ko┭sekve┭s oブh releva┭s. O┬ varu┬ärket upp┍yller tydli┎het i┭┭eピär det att det 

står ┍ör ┭å┎o┭ti┭┎ oブh har e┭ åsikt. Ko┭sekve┭s i┭┭eピär att ko┭su┬e┭ter┭a skapar e┭ perso┭li┎ 

relatio┭ till varu┬ärket, ピeroe┭de på hur ko┭sekve┭t dess ピetee┭de, ピeslut oブh lö┍te┭ är. Releva┭s 

ピerör det varu┬ärket represe┭terar i ┍örhålla┭de till vad a┭dra tyブker är vikti┎t. 

3 



 

2.1.2 Kärnvärden 

Kär┭värde┭ ska karaktärisera verksa┬hete┭ oブh sätta si┭ prä┎el på hela ┍öreta┎et 兄xheeler, 祈0畿3啓. 

Kär┭värde┭ de┍i┭ieras so┬ ord so┬ ┍ör┬edlar varu┬ärkets värde┭ oブh assoブiatio┭er 兄Falo┭ius, 

祈0畿0啓, oブh lä┎┎er ┬ed a┭dra ord ┎ru┭de┭ ┍ör varu┬ärkets strate┎i. Till eねe┬pel de┍i┭ieras Volvos 

kär┭värde┭ so┬ kvalitet, säkerhet oブh ┬iljö 兄De┭┭isdotter & Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓. A┭talet 

kär┭värde┭ ka┭ variera oブh i vilke┭ utsträブk┭i┭┎ dessa upp┍attas av o┬världe┭ 兄Urde, 祈00貴啓. 

Kär┭värde┭ ska seda┭ ko┬┬u┭iブeras till ku┭de┭, i hopp o┬ att de┭┭a ska ┍å e┭ ピra ピild av 

varu┬ärket oブh vilja köpa produkte┭ eller tjä┭ste┭ 兄Keller et al., 祈0畿祈啓.  

 

2.1.3 Varumärkesimage 

Företa┎et ka┭, ┎e┭o┬ varu┬ärkesstrate┎ier oブh ┬ark┭ads┍öri┭┎, ┍örsöka ┍ör┬edla e┭ speブi┍ik ピild 

av varu┬ärket. Doブk ko┬┬er ┬a┭ aldri┎ i┍rå┭ det ┍aktu┬ att ku┭der┭a alltid tolkar varu┬ärket 

uti┍rå┭ si┭a e┎┭a pre┍ere┭ser oブh ka┭ där┍ör upp┍atta varu┬ärket a┭┭orlu┭da. De┭ suピjektiva ピild 

so┬ ku┭der┭a ┍år kallas varu┬ärkesi┬a┎e 兄e┩┊. ドra┩d i┨a┊e啓. Varu┬ärkesi┬a┎e är ku┭der┭as 

upp┍att┭i┭┎, deras totala ピild, av varu┬ärket. Det är alltså i┭te ピara ┍öreta┎ets e┎┭a 

ko┬┬u┭ikatio┭ so┬ av┎ör varu┬ärkets i┬a┎e, uta┭ så ┍ort ku┭de┭ ko┬┬er i ko┭takt ┬ed 

varu┬ärket påverkas assoブiatio┭er┭a till varu┬ärket 兄Na┭da┭, 祈005啓. Dessa 

varu┬ärkesassoブiatio┭er är e┎e┭skaper oブh ┍ördelar so┬ kä┭┭eteブk┭ar ett varu┬ärke. 

Assoブiatio┭er┭a skapas av kä┭slor, so┬ i si┭ tur uppstår ┍rå┭ tidi┎are er┍are┭heter. Har 

ko┭su┬e┭te┭ seda┭ tidi┎are e┭ ┭e┎ativ er┍are┭het av ett varu┬ärke, ┍örk┭ippas varu┬ärket ┬ed 

┭e┎ativa kä┭slor. Detsa┬┬a ┎äller vid positiva er┍are┭heter 兄Keller et al,. 祈0畿祈啓. Där┍ör är det 

vikti┎t att u┭dvika ┭e┎ativa er┍are┭heter vid a┭vä┭d┭i┭┎ av ett varu┬ärke, då de ┭e┎ativa 

assoブiatio┭er┭a ka┭ orsaka att varu┬ärket i┭te ピrukas ytterli┎are av ko┭su┬e┭te┭ 兄Thelle┍se┭ & 

Søre┭se┭, 祈0畿5啓.  

 

Na┭da┭ 兄祈005啓 delar i┭ assoブiatio┭er┭a so┬ ku┭de┭ ┍år av ett varu┬ärke i tre typer: attriドut, 

┉ördelar och attityd. Attriピute┭ ka┭ vara speブi┍ika – so┬ ┍är┎ oブh ┍örpaブk┭i┭┎ – eller aピstrakta – 

so┬ att ┬a┭ assoブierar varu┬ärket ┬ed passio┭ eller ┎lädje. Fördelar ha┭dlar o┬ vilka ピehov so┬ 

ku┭de┭ assoブierar att varu┬ärket till┎odoser. Attityd re┍ererar till ku┭de┭s helhetsupplevelse av 

varu┬ärket.  
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Thelle┍se┭ & Søre┭se┭ 兄祈0畿5啓 delar å a┭dra sida┭ i┭ varu┬ärkesassoブiatio┭er┭a i likhet, 

sa┨┨a┩ha┩┊ oブh i┩tresse. Assoブiatio┭e┭ likhet relaterar till iko┭er, ┭är ┬i┭st två oピjekt so┬ 

på┬i┭┭er o┬ vara┭dra kopplas ihop. Assoブiatio┭e┭ sa┬┬a┭ha┭┎ relaterar till ko┭su┬e┭te┭s 

i┭deね, tidi┎are er┍are┭heter hos ko┭su┬e┭te┭, so┬ ┬e┭talt sa┬┬a┭kopplar två oピjekt oブh ┍örstår 

att relatio┭e┭ oピjekte┭ e┬ella┭ ut┎ör ┭å┎ot tredje. Assoブiatio┭e┭ i┭tresse ut┎örs av sy┬ピoler, so┬ 

uppko┬┬er ur a┭vä┭dピarhete┭ i e┭ ko┭su┬e┭ts sy┍te oブh ┬ål. Assoブiatio┭er┭a relaterar till 

vara┭dra, oブh eねisterar i┭te ┭är e┭ av de┬ ┍attas.  

 

Sa┬┬a┭┍att┭i┭┎svis represe┭terar varu┬ärkespro┍ileri┭┎ det ┍öreta┎ets vill vara, ┬eda┭ 

varu┬ärkets i┬a┎e represe┭terar ko┭su┬e┭ter┭as upp┍att┭i┭┎ av varu┬ärket 兄Na┭da┭, 祈005啓. 

 

2.2 Storytelling 

För att ┍ör┬edla ett varu┬ärke till si┭a ku┭der ka┭ varu┬ärket a┭vä┭da si┎ av storytelli┭┎ i si┭ 

┬ark┭ads┍öri┭┎. Storytelli┭┎ är e┭ ┬ark┭ads┍öri┭┎s┬etod där ┬a┭ a┭vä┭der ピerätta┭det ┍ör att 

skapa e┭ historia kri┭┎ ett varu┬ärke. Att storytelli┭┎ ┍u┭┎erar ピra ピeror på att vi ┬ä┭┭iskor ka┭ ta 

till oss hela tre ┎å┭┎er så ┬yブket i┭┍or┬atio┭ o┬ ┍akta ピerättas so┬ e┭ ┍aピel, a┭ekdot eller 

ピerättelse – i jä┬┍örelse ┬ed o┬ de┭ prese┭teras rakt upp oブh ┭ed 兄Aaker, 祈000啓. I studie┭ 茎Skip it 

or vieと it荊 jä┬┍örs två ┍öreta┎s┍il┬er – e┭ ┬ed storytelli┭┎ oブh e┭ ┬ed ett direkt säljピudskap. 

Studie┭ visar tydli┎t att ku┭de┭ ┍år e┭ positivare attityd ┎e┭te┬ot varu┬ärket i e┭ ┍il┬ ┬ed 

storytelli┭┎. Fil┬e┭ ┎e┭ererade positivt 茎とord o┍ ┬outh荊 oブh tittare┭ var ┬er ピe┭ä┎e┭ att se 

┍ärdi┎t video┭, istället ┍ör att tryブka ピort de┭ 兄Coker, Fli┎ht a┭d )ai┬a, 祈0畿規啓.  

 

Storytelli┭┎ har sitt urspru┭┎ i USA oブh ko┬ till Sveri┎e på 貴0-talet, ┬e┭ ┍örst u┭der 祈000-talet 

ピlev storytelli┭┎ ett populärt oブh e┍┍ektivt verkty┎ ┍ör sve┭ska ┬a┭a┎e┬e┭tko┭sulter, oavsett 

┬edie 兄De┭┭isdotter oブh Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓. 

 

I storytelli┭┎ är det vikti┎t att ┍öreta┎et är ┬edvete┭ o┬ att ku┭de┭ reda┭ har e┭ upp┍att┭i┭┎ o┬ 

varu┬ärket. O┬ ピerättelse┭ i┭te övere┭sstä┬┬er ┬ed ku┭de┭s upp┍att┭i┭┎ riskerar ┍öreta┎et att 

de┎radera sitt varu┬ärke oブh ┍örlora ku┭der. Där┍ör ピör alltså ┍öreta┎ets värde┭ oブh kultur 

┎e┭o┬syra ピerättelse┭ så att ku┭de┭ kä┭┭er i┎e┭ ピilde┭ av varu┬ärket 兄De┭┭isdotter oブh 

Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓.  
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I da┎ är ku┭der┭as relatio┭ till ┍öreta┎et vikti┎are ä┭ ku┭der┭as upplevelse av produkter┭a 兄Pera, 

Vi┎lia, 祈0畿徽啓. Storytelli┭┎ är ett ピra sätt att ピy┎┎a relatio┭ ┬ed ku┭der┭a 兄De┭┭isdotter oブh 

Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓. Varje ┍ra┬┎å┭┎srikt ┍öreta┎ har e┭ huvudピerättelse 兄e┩┊. core story啓 so┬ k┭yter 

sa┬┬a┭ all a┭┭a┭ ko┬┬u┭ikatio┭. Huvudピerättelse┭ ピör stå so┬ ┎ru┭d ┍ör allt ett ┍öreta┎ ┎ör. 

Till eねe┬pel kretsar Harley Davidso┭s ピerättelse kri┭┎ 茎┍rihet荊, ┬eda┭ Nikes huvudピerättelse är 

茎vilja┭ att vi┭┭a荊 兄Fo┎, )udtz, Mu┭ブh & )la┭ブhette, 祈0畿0啓. Målet ┬ed storytelli┭┎ i ┬ark┭adssy┍te 

är att i┭spirera till ha┭dli┭┎, oavsett o┬ det är i det stora eller lilla 兄Choy, 祈0畿規啓.  

 

Det ┍i┭┭s olika ピerättelsetyper i┭o┬ storytelli┭┎, varav de┭ so┬ a┭vä┭ds ┍rä┬st ┍ör eねter┭ 

┬ark┭ads┍öri┭┎, alltså ┬ot ko┭su┬e┭ter, kallas varu┨ärkesstory┩. De┭ type┭ av ピerättelse sy┍tar 

till att etaピlera, stärka eller ┍örä┭dra ett varu┬ärke. De┭ ┍örvä┭tade e┍┍ekte┭ av e┭ stark 

varu┬ärkeshistoria oブh ett varu┬ärke är att ku┭de┭ reko┬┬e┭derar varu┬ärket till si┭ o┬┎iv┭i┭┎ 

兄De┭┭isdotter oブh Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓.  

 

2.2.1 Storytelling genom film 

Iピla┭d a┭vä┭ds ter┬e┭ Di┎ital storytelli┭┎ – alltså ピerättelser i di┎ital ┍or┬. I┭o┬ di┎ital 

storytelli┭┎ ┍i┭┭s det sju väse┭tli┎a ele┬e┭t: ドudskapet, dra┨atur┊i┩, kä┩sla┩, röste┩ eller språket, 

illustratio┩er, upplä┊┊, ryt┨ oブh te┨po 兄De┭┭isdotter oブh Aねe┭ピra┭t, 祈00記啓. Här är ┍il┬ det 

va┭li┎aste ┬ediet. Till skill┭ad ┍rå┭ teねt ┍i┭┭s det i ┍il┬ ┬öjli┎heter att sä┎a ä┭ ┬er på kort tid, 

e┍terso┬ ele┬e┭t so┬ ┬usik oブh röst tillko┬┬er. Ge┭o┬ ┍il┬ oブh ピildspråk är det oブkså lättare 

att skapa e┬pati ┍ör huvudperso┭er┭a vilket ┎ör tittare┭ e┬otio┭ellt e┭┎a┎erad 兄Pera & Vi┎lia, 

祈0畿徽啓. 

 

2.2.2 Att bygga en bra historia 

Varje ピerättelse har e┭ struktur – ┬ed e┭ ピörja┭, ┬itte┭ oブh slut. Ett av de va┭li┎aste sätte┭ att 

┎estalta de┭ dra┬atiska kurva┭ är ┎e┭o┬ e┭ val so┬ visar hur spä┭┭i┭┎skurva┭ ピy┎┎s upp u┭der 

tre akter 兄se ┍i┎ur 畿啓. Vale┭ visar alltså hur dra┬atike┭ i story┭ ste┎ras. De allra ┍lesta ピerättelser 

ピörjar ┬ed e┭ prese┭tatio┭ där spä┭┭i┭┎e┭ är hö┎. Seda┭ ┍ördjupas ピerättelse┭, ka┭ske ┍år vi 

huvudkaraktäre┭s ピak┎ru┭d, oブh spä┭┭i┭┎e┭ dalar ┍ra┬ till ┍örsta akte┭ akut då ┭å┎ot ┍örä┭dras 

┍ör huvudperso┭e┭ – vä┭dpu┭kt 畿. U┭der akt 祈 sker e┭ ko┭┍liktupptrapp┭i┭┎, spä┭┭i┭┎e┭ ökar, 

oブh akte┭ slutar i vä┭dpu┭kt 祈, so┬ a┭ti┭┎e┭ är positiv eller ┭e┎ativ ピeroe┭de på vilket sorts slut 
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ピerättelse┭ ska ha. )erättelse┭ har alltså huvudsakli┎e┭ två vä┭dpu┭kter. Akt 3 ピörjar ┬ed 

ピerättelse┭s kli┬aね, ┍ör att seda┭ avto┭as i ett slut 兄Gra┭とald, 祈0畿貴啓.  

 

 

Fi┊ur 1. Vale┩.  

 

2.2.3 Rätt ljus och bra ljud 

1jussätt┭i┭┎ är ett av de vikti┎aste verkty┎e┭ ┭är ┬a┭ vill skapa rätt at┬os┍är ┍ör si┭ ピerättelse 

兄Grove, 祈00貴啓. E┭ ┎ru┭dre┎el är att ┍ölja trepu┭kts-ピelys┭i┭┎. Att ┍il┬a i ┭aturli┎t ljus ピlir allt 

va┭li┎are ┬e┭ ko┬┬er oブkså ┬ed ┬å┭┎a ut┬a┭i┭┎ar 兄Grove, 祈00貴啓. Ett e┭kelt sätt att ピelysa ett 

┬otiv är att a┭vä┭da det ピe┍i┭tli┎a ljus so┬ ┍i┭┭s i e┭ ┬iljö eller lokal, oブh ko┬plettera ┬ed 

eねter┭a ljuskällor 兄Fleねiko┭, uå啓. Vid ┍il┬┭i┭┎ i┭o┬hus vill ┬a┭ – o┍tast – e┭dast ┍örhöja det 

ピe┍i┭tli┎a ljuset i ┬iljö┭. Detta ┎örs e┭klast ┎e┭o┬ att rikta e┭ la┬pa ┬ot taket 兄Voodoo┍il┬, 

祈0畿畿啓.  

 

Det är vikti┎t att ko┬┬a ihå┎ att vä┎┎ar i a┭┭a┭ ┍är┎ ä┭ vitt oブh ┎rått ä┭drar te┬perature┭ på 

ljuset, oブh ┬örka vä┎┎ar slukar ┬yブket av ljuset. Vid ┍il┬┭i┭┎ ute är sole┭s plaブeri┭┎ av stor 

ピetydelse. O┬ sole┭ li┎┎er direkt ピako┬ ┍oto┎ra┍e┭ upp┍attas ピilde┭ so┬ platt. Istället ka┭ ┬a┭ 
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vrida ka┬era┭ så att solljuset ┍aller i┭ s┭ett på ┬otivet. Det ┎er e┭ ┬er i┭tressa┭t ピild ┬ed större 

djup oブh ko┭traster 兄Voodoo┍il┬, 祈0畿畿啓.  

 

Seda┭ 畿貴規0-talet har ljudtek┭ike┭ utveブklats ┬yブket oブh ┍örsett ┍il┬skapare ┬ed ┬öjli┎hete┭ att 

skapa u┭ika ljudupplevelser. Geor┎e 1uブas Star xars 畿貴規規 var de┭ ┍il┬ so┬ ┬er ä┭ ┭å┎o┭ a┭┭a┭ 

eねperi┬e┭terade ┬ed ljudピilde┭. Fil┬e┭ ピlev e┭ sy┬ピol ┍ör de┭ tek┭iskt ava┭ブerade ┍il┬e┭ 兄Ser┎i, 

畿貴貴記啓. 

 

茎It 兄Star ８ars, ┉ör┉attare┩s a┩┨.啓 represe┭ted the ┬ost suブブess┍ul eねa┬ple o┍ the 

ブollaピoratio┭ ピetとee┭ a ┭eと ┎e┭eratio┭ o┍ sou┭d teブh┭iブia┭s a┭d sou┭d-ブo┭sブious 

direブtors荊. 兄Ser┎i, 畿貴貴記啓 

 

Star xars ピlev ┬i┭st sa┎t ett ┎e┭o┬ピrott ┍ör ljudproduktio┭e┭ i ┍il┬världe┭. Fil┬ers ljud ┎iブk ┍rå┭ 

att e┭dast ┍u┭┎era ┍örstärka┭de, till att påverka ┍il┬e┭s ピudskap oブh e┭┎a┎era tittare┭. Plötsli┎t 

ut┬a┭ade ljudet ピilde┭ so┬ ┍rä┬sta ピudskapsピärare i ┍il┬världe┭ 兄Ser┎i, 畿貴貴記啓.  

 

I da┎ är ljudet lika vikti┎t so┬ ピilde┭ oブh där┍ör ska ljudi┭spel┭i┭┎e┭ ha lika hö┎ kvalitét so┬ ┍otot. 

När vi har svårt att höra ljud to┭ar ┭ä┬li┎e┭ vår hjär┭a ┭ed ピilde┭ ö┎at ser. 1jude┍┍ekter so┬ 

krossat ┎las eller e┭ dörr so┬ s┬älls i┎e┭ ピör där┍ör alltid spelas i┭ i e┍terha┭d 兄Grove, 祈00貴啓. 

 

Ett e┍┍ektivt sätt att tra┭sportera tittare┭ till di┭ ┍iktiva värld är att aktivera de┭┭es si┭┭e┭. När 

tittare┭ ka┭ relatera till hur di┭ värld eller sブe┭ do┍tar, s┬akar oブh låter har du ┎jort di┭ ピerättelse 

leva┭de 兄Gra┭とald, 祈0畿貴啓.  
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3. Metod: Att skapa ordning i ett kreativt virrvarr 

 

3.1 Förstudie om Zeta 

Förstudie┭ ko┬┬er att ┎e┭o┬┍öras i två olika delar. Först ska i┭┍or┬atio┭ o┬ Zeta sa┬las i┭, ピåde 

┍rå┭ varu┬ärkets 兄Zeta, 祈0畿貴啓 oブh ┬oderピola┎ets he┬sida 兄Di 1uブa & Di 1uブa, 祈0畿貴啓 sa┬t ┎e┭o┬ 

i┭tervjuer Zeta ┎ivit o┬ deras verksa┬het 兄)eaブo┭o┬ist, 祈0畿貴啓. I┭┍or┬atio┭e┭ ko┬┬er att ┎e 

u┭derla┎ till ut┍or┬┭i┭┎e┭ av ┭ästa del: e┭ kva┭titativ e┭kät där respo┭de┭ter┭a, so┬ represe┭terar 

studie┭s ┬ål┎rupp, ┍år svara på hur de upp┍attar Zeta ida┎ 兄se ピila┎a 畿啓. Frå┎or┭a ピerör vad 

┬ål┎ruppe┭ assoブierar ┬ed Zeta, vilka produkter de ┍örk┭ippar ┬ed varu┬ärket sa┬t hur ピilli┎t 

eller dyrt de upp┍attar priser┭a på produkter┭a.  

 

3.2 Intervju med filmproducent 

E┭ kvalitativ se┬istrukturerad i┭tervju 兄se ピila┎a 3啓 ┬ed Sophie Gud┬a┭┭ K┭utsso┭, e┎e┭ 

┍öreta┎are ┬ed er┍are┭het i┭o┬ ┍il┬ピra┭sブhe┭, ska ┎e┭o┬┍öras. Sy┍tet ┬ed i┭tervju┭ är att ┎e 

┍ör┍attar┭a i┭sikt i ┭å┎ra av de 茎k┭oと hoと荊 so┬ ┍i┭┭s i ┍il┬ピra┭sブhe┭, oブh ku┭skape┭ ko┬┬er 

där┍ör att ┍u┭┎era so┬ hjälp┬edel ┍ör ┍ör┍attar┭a u┭der desi┎┭proブesse┭. 

 

3.3 Fokusgrupp – hur uppfattar målgruppen Zeta i dag? 

So┬ ko┬ple┬e┭t till de┭ kva┭titativa e┭käte┭ i ┍örstudie┭ ko┬┬er kvalitativa se┬istrukturerade 

i┭tervjuer i e┭ ┍okus┎rupp att ┎e┭o┬┍öras, ┍ör att ┍å e┭ ピild av hur Zeta upp┍attas oブh pro┍ilerar si┎ 

ピla┭d ko┭su┬e┭ter. Metode┭ låter i┭tervjuperso┭er┭a svara ┬er öppet på ┍rå┎or oブh ┎er äve┭ 

utry┬┬e ┍ör ┍öljd┍rå┎or 兄Cresとell, 祈0畿稀啓. I┭sikter┭a ┍rå┭ ┍okus┎ruppe┭ ska a┭vä┭das av 

┍ör┍attar┭a ┍ör att jä┬┍öra hur väl Zetas i┬a┎e stä┬┬er övere┭s ┬ed varu┬ärkets pro┍ileri┭┎. E┭ 

kvalitativ ┬etod ko┬┬er att a┭vä┭das ┍ör att ┍å ut┍örli┎a oブh detaljerade svar, so┬ i si┭ tur ┎er e┭ 

djupare ┍örståelse ┍ör vad respo┭de┭te┭ a┭ser är vikti┎t. Metode┭ ┎ör att i┭tervju┭ ピlir ┍leねiピel oブh 

a┭pass┭i┭┎sピar ute┍ter situatio┭ 兄)ry┬a┭ & )ell, 祈0畿5啓. 

 

I┭┭a┭ i┭tervju┭ ko┬┬er i┭tervju┍rå┎or uti┍rå┭ sy┍tet att ┍astställas. Fokus┎ruppe┭ ko┬┬er att ┍å 

se Zetas ko┭ブept┍il┬ ┍rå┭ 祈0畿5 兄Zeta, 祈0畿5啓 oブh svara på ┍rå┎or kri┭┎ hur de upp┍attar ┍öreta┎et 

oブh dess produkter – ピåde i┭dividuellt oブh i ┎rupp 兄se ピila┎a 祈啓. Fokus┎ruppe┭ ko┬┬er att ピestå 

av ┍yra ┬atla┎┭i┭┎si┭tresserade perso┭er i åldrar┭a 祈0-徽0 so┬ a┭ses tillhöra Zetas ┬ål┎rupp. 

9 



 

 

Vid ┍okus┎ruppe┭ ska e┭ av ┍ör┍attar┭a a┎era ┬oderator – de┭ a┭dra sekreterare. E┭li┎t )ry┬a┭ 

oブh )ell 兄祈0畿5啓 ökar till┍örlitli┎hete┭ ┭är ┍lera oピservatörer ┭ärvarar vid e┭ i┭tervju, e┍terso┬ de då 

e┍teråt ka┭ diskutera vad de så┎ oブh hörde. Sa┬talet ┬ed ┍okus┎ruppe┭ ko┬┬er att spelas i┭ o┬ 

sa┬tli┎a respo┭de┭ter ┎er sitt ┬ed┎iva┭de, ┍ör att ko┬plettera sekreterare┭s a┭teブk┭i┭┎ar.   

 

3.4 Metodbakgrund för designprocessen 

För att skapa struktur i det kreativa arピetet ko┬┬er ┍ör┍attar┭a ┍ölja e┭ desi┎┭proブess. I 

desi┎┭proブesse┭ ska ┍ör┍attar┭a ut┎å ┍rå┭ Arvolas 兄祈0畿稀啓 desi┎┭proブess, ┬e┭ äve┭ e┎┭a 

er┍are┭heter ko┬┬er att appliブeras ┍ör att på ピästa ┬öjli┎a sätt svara på sy┍tes┍or┬uleri┭┎e┭. 

Desi┎┭proブesse┭ ピestår av seね ste┎: ide┩ti┉ikatio┩s┉ase┩, ドrai┩stor┨i┩┊, ko┩ceptualiseri┩┊ av idéer, 

värderi┩┊ av ko┩cept, vidareutveckli┩┊ och val av ko┩cept sa┨t ┉il┨utkast.  

 

3.4.1 Identifikationsfas 

Ide┭ti┍ikatio┭s┍ase┭ sy┍tar till att u┭dersöka oブh de┍i┭iera ett projekt, i de┭ utsträブk┭i┭┎ det är 

┬öjli┎t. Detta ┎örs ┎e┭o┬ e┭ ┍okus┎rupp. Seda┭ sa┬┬a┭ställs resultatet ┍rå┭ ┍örstudie┭ oブh 

┍okus┎ruppe┭ ┍ör att se vilka kär┭värde┭ so┬ i┭te ┍ör┬edlas i da┎. Dessa kär┭värde┭ ko┬┬er 

studie┭ att ┍okusera på.  

 

3.4.2 Brainstorming 

U┭der idé┎e┭ereri┭┎sproブesse┭ ko┬┬er tek┭ike┭ ピrai┭stor┬i┭┎ 兄Arvola, 祈0畿稀啓 appliブeras. 

Mo┬e┭tet i┭┭eピär att så ┬å┭┎a idéer so┬ ┬öjli┎t ska tas ┍ra┬ e┭skilt i┭o┬ e┭ kort tidsra┬. U┭der 

ピrai┭stor┬i┭┎e┭ är i┭┎e┭ idé ┍ör ┎ale┭ eller o┎e┭o┬┍örピar – kritik ska utelä┬┭as. Dessa idéer 

prese┭teras seda┭ oブh ka┭ leda till ┭ya idéer eller spä┭┭a┭de i┭sikter. Resultatet ┍rå┭ 

ide┭ti┍ikatio┭s┍ase┭ ko┬┬er att ┍u┭┎era so┬ ut┎å┭┎spu┭kt ┍ör ピrai┭stor┬i┭┎e┭. 

 

3.4.3 Konceptualisering av idéer  

De idéer so┬ ┍ra┬ko┬┬it u┭der ピrai┭stor┬i┭┎ ┎rupperas oブh kate┎oriseras. Idéer┭a so┬ a┭ses 

┬est lova┭de o┬va┭dlas till ko┭ブeptidéer, skisser oブh storyピoards – ┍ör att visualisera rörli┎ ┎ra┍ik 

兄Arvola, 祈0畿稀啓.  
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3.4.4 Värdering av filmkoncept 

Ko┭ブeptidéer┭a värderas seda┭ i e┭ värderi┭┎s┬atris 兄Arvola, 祈0畿稀啓. Värderi┭┎ ┎e┭o┬ 

värderi┭┎s┬atris i┭┭eピär att ┬a┭ de┍i┭ierar vilka kriterier so┬ ska ピedö┬as oブh ut┎år ┍rå┭ ett valt 

ko┭ブept, ┍ör att jä┬┍öra restera┭de ko┭ブeptidéer ┬ot detta. Det är vikti┎t att kriterier┭a är 

e┍┍ekt┬ål so┬ är ┎ru┭dade i researブh eller övere┭sko┬┬elser ┬ed ku┭de┭. Värderi┭┎e┭ ut┎år ┍rå┭ 

plus, ┬i┭us eller ┭oll ┎e┭te┬ot det ko┭ブeptet so┬ valts ┍ör ut┎å┭┎spu┭kt, ┍ör att ピedö┬a 

ko┭ブepte┭s styrkor oブh sva┎heter. På detta sätt ┍u┭┎erar ┬atrise┭ so┬ ett verkty┎, ┍ör att ku┭┭a 

välja de┭ ┬est lova┭de idé┭ e┍ter sa┬┬a┭ställ┭i┭┎, so┬ äve┭ ka┭ vara e┭ ┬iね av ┍lera ko┭ブeptidéer 

兄Arvola, 祈0畿稀啓. Värderi┭┎ av ko┭ブepte┭ ko┬┬er att ut┎å ┍rå┭ resultatet av ide┭ti┍ikatio┭s┍ase┭ oブh 

alltså ┍okusera på de kär┭värde┭ so┬ ┬ål┎ruppe┭ i┭te upp┍attar i da┎.  

 

3.4.5 Vidareutveckling och val av filmkoncept 

Det starkaste ko┭ブeptet ko┬┬er att vidareutveブklas oブh ko┬ピi┭eras i ┬öjli┎ ┬å┭ ┬ed attraktiva 

ele┬e┭t ┍rå┭ de ko┭ブept so┬ uteslutes i värderi┭┎s┬atrise┭ 兄Arvola, 祈0畿稀啓. U┭der detta ste┎ 

┍ra┬ställs ett ┍ärdi┎t ┬a┭us so┬ ┬öjli┎┎ör ┍il┬┭i┭┎ av ko┭ブeptet. 

 

3.4.6 Filmutkast 

U┭der detta ste┎ ┍il┬as oブh redi┎eras ko┭ブeptet. Valet av ljus, vi┭klar oブh ljud ko┬┬er att ┎öras 

┬ed stöd i det teoretiska ra┬verket oブh ┬ed ┍ör┍attar┭as pro┍essio┭ella ku┭skaper. Det rörli┎a 

┬aterialet ko┬┬er seda┭ att redi┎eras till ett ┍il┬utkast.  

 

3.4.7 Värderingen av filmutkast 

För att ku┭┭a värdera ┍il┬ko┭ブeptet oブh se o┬ det svarar på sy┍tet, ko┬┬er se┬istrukturerade 

kvalitativa i┭tervjuer att ┎e┭o┬┍öras, där i┭tervjuperso┭er┭a ┍år värdera oブh ko┬┬e┭tera 

┍il┬utkastet. Frå┎or┭a ko┬┬er att ピeröra ┍il┬utkastet i stort där respo┭de┭ter┭a ┍år ピeskriva 

┍il┬e┭, vad de┭ ha┭dlade o┬ oブh vilka eve┭tuella assoブiatio┭er oブh kä┭slor de┭ ┍ra┬ピri┭┎ade. 

Däre┍ter ko┬┬er de att ┍å ┍ylla i e┭ likertskala kri┭┎ hur väl de uppp┍attade speブi┍ika kär┭värde┭. 

Resultatet av likertskala┭ ko┬┬er seda┭ att diskuteras ┬ed respo┭de┭ter┭a. Respo┭de┭ter┭a 

ko┬┬er att ピestå av perso┭er i åldersspa┭┭et 祈0-徽0 år, ┬ed i┭tresse ┍ör ┬atla┎┭i┭┎. U┭der 

i┭tervjuer┭a ko┬┬er ピåda ┍ör┍attar┭a vara ┭ärvara┭de, där e┭ har rolle┭ so┬ i┭tervjuare oブh de┭ 

a┭dra so┬ sekreterare.  
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3.4.8 Analys av värdering 

E┭ a┭alys av de se┬istrukturerade i┭tervjuer┭a ko┬┬er att ske ┎e┭o┬ avkod┭i┭┎, ┎rupperi┭┎ oブh 

te┬atiseri┭┎ 兄)ry┬a┭ & )ell, 祈0畿5啓. För┍attar┭a ko┬┬er seda┭ ku┭┭a urskilja vilka ele┬e┭t i┭o┬ 

storytelli┭┎ so┬ ly┍ter ┍ra┬ ett varu┬ärke 
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4. Genomförande: 1, 2, 3 – tagning! 

 

4.1 Förstudie om Zeta 

Förstudie┭ sy┍tar till att kartlä┎┎a varu┬ärkets ide┭titet, i┬a┎e oブh pro┍ileri┭┎. 

 

4.1.2 Varumärket Zetas identitet och profilering 

Varu┬ärket Zetas a┍┍ärsidé är att låta så ┬å┭┎a sve┭skar so┬ ┬öjli┎t ┍å ┭juta av ┎od, prisvärd oブh 

hälsosa┬ ┬edelhavs┬at ┍rå┭ Italie┭ ┬ed o┬┭ejd. Företa┎ets visio┭ är att alla ska ha ┬öjli┎het att 

┭juta av ┎od ┬edelhavs┬at – varje da┎. Missio┭e┭ är  茎vi ska i┭spirera till ┬atupplevelser ┬ed 

kvalitetsvaror ur Medelhavsköket荊. De ord so┬ ┍ra┬ko┬┬er ┍liti┎t på varu┬ärkets he┬sida är 

┬edelhavet, Sveri┎e, Italie┭, kvalité, ┍a┬ilj, passio┭, traditio┭, varda┎s┬at, e┭kla råvaror oブh 

he┬la┎at, oブh tolkas där┍ör av ┍ör┍attar┭a so┬ varu┬ärkets kär┭värde┭. Zetas lo┎otyp ピestår av e┭ 

┎ul s┭edvride┭ rekta┭┎el, ┬ed svart teねt oブh ra┬li┭je. Ytterli┎are e┭ rekta┭┎el ┬ed teねte┭ 

茎Fer┭a┭do Di 1uブa荊 är plaブerad över lo┎otype┭ 兄se ┍i┎ur 祈啓. Zeta verkar i ┬å┭┎a 

produktkate┎orier, oブh där┍ör ser ┬ål┎rupper┭a lite olika ut ピeroe┭de på produkte┭.  

 

 

Fi┊ur 鰍. Zetas lo┊otyp. 

 

4.1.3 Enkät om Zetas image 

Respo┭de┭ter┭a i e┭käte┭ var i åldrar┭a 祈0-記0 år, där ┬ajoritete┭ var 祈0-30 år, ┭å┎ra 30-徽0 år oブh 

e┭dast e┭ var över 規0 år. Respo┭de┭ter┭a ┍iブk kryssa i vilka assoブiatio┭er de har till Zeta, vilka 

produkter de ┍örk┭ippar ┬ed varu┬ärket oブh hur ピilli┎t eller dyrt de a┭ser att Zetas produkter är. 

 

De assoブiatio┭er so┬ ┍lest respo┭de┭ter i e┭käte┭ ┍örk┭ippade ┬ed Zeta var ┬edelhavet, Italie┭, 

kvalité oブh traditio┭. Få assoブierar varu┬ärket ┬ed e┭kla råvaror oブh passio┭ oブh allra ┬i┭st ┬ed 
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varda┎, ┍a┬ilj oブh Sveri┎e. För┍attar┭a valde att ┍okusera på att ┍ör┬edla de tre sist┭ä┬┭da – sa┬t 

kvalité oブh Italie┭ ┍ör att ┬ål┎ruppe┭ ┍ort┍ara┭de ska kä┭┭a i┎e┭ Zeta.  

 

Respo┭de┭ter┭a i e┭käte┭ ┍örk┭ippar ┍rä┬st Zeta ┬ed olivolja. Äve┭ ┍etaost, oliver oブh pasta 

assoブierar de svara┭de ┬ed varu┬ärket. A┭tal respo┭de┭ter so┬ assoブierade Zeta ┬ed ピö┭or eller 

to┬ater på ピurk var e┭dast e┭ eller ┭å┎ra ┍å. På e┭ skala ┍rå┭ 畿–5, där 畿 är ピilli┎t oブh 5 är dyrt, 

skattar ┬ajoritete┭ Zetas produkter ┬ella┭ 3–稀 兄se ピila┎a 畿啓.  

 

4.2 Intervju med filmproducent 

I┭tervju┭ var uppdelad i tre delar; de┭ ┍örsta dele┭ ピeha┭dlade de┭ ┎e┭erella proブesse┭, de┭ a┭dra 

dele┭ ┍il┬proブesse┭ oブh de┭ tredje ピeha┭dlade redi┎eri┭┎sproブesse┭ 兄ピila┎a 祈啓. 

 

Arbetsprocess 
Ett ┍örsta ste┎ i uppstartsproブesse┭ är att sy┍te oブh ┬ål┎rupp de┍i┭ieras, ┍ör att seda┭ ko┬┬a ┍ra┬ 

till e┭ sy┭opsis, vilket är e┭ sa┬┬a┭┍att┭i┭┎ av ha┭dli┭┎e┭. E┭li┎t Sophie sker ┬yブket i proブesse┭ 

parallellt – ┬a┭ letar ┬iljöer sa┬tidi┎t so┬ ┬a┭ ┍ör┍i┭ar ┬a┭us. Ma┭us är ┎e┭erellt i┭te lika 

a┭vä┭t i rekla┬┍il┬, där det o┍tast i┭te är ┬yブket dialo┎. So┬ ┬a┭us ピrukar Sophie ha två spalter – 

e┭ spalt ┍ör det visuella, vad so┬ hä┭der i ta┎┭i┭┎e┭, oブh e┭ spalt ┍ör ljud. Däre┍ter struktureras 

sブe┭er┭a i ett tidssブhe┬a ute┍ter plats oブh utrust┭i┭┎, ┍ör att ┎öra arピetet så tidse┍┍ektivt so┬ 

┬öjli┎t. U┭der i┭spel┭i┭┎still┍älle┭a är det vikti┎t att ピud┎etera ┬yブket tid ┍ör varje del┬o┬e┭t, då 

det o┍ta tar lä┭┎re tid ä┭ vad ┬a┭ tror. 

 

Filmprocessen 
1ikso┬ i alla ┍il┬er ピör ┬a┭ äve┭ i rekla┬┍il┬ tä┭ka på ryt┬ oブh dra┬atur┎i – det ska ┍i┭┭as 

┭å┎o┭ ┍or┬ av vä┭dpu┭kt. Det so┬ ka┭ se a┭┭orlu┭da ut i just rekla┬┍il┬ är att de┭ dra┬atiska 

kurva┭ är ┬er ko┭ブe┭trerad ä┭ i lå┭┎┍il┬. O┍tast ピrukar ┬a┭ ha klipp i tre ste┎. Till eねe┬pel – o┬ 

┬a┭ vill ┍ör┬edla kaos är det ピra att visa tre olika eねe┬pel på kaos: stöki┎t hus, vatte┭ so┬ kokar 

över oブh skrika┭de ピar┭. I ピörja┭ av ┍il┬e┭ är det vikti┎t ┬ed e┭ etaピleri┭┎sピild, vars sy┍te är att 

ide┭ti┍iera karaktärer┭a oブh platse┭ de är på. Vid val av hel-, halv- eller ┭ärピild ┍örstärker ┭ärピild 

kä┭slor – ju ┬er kä┭sla so┬ ska ┍ör┬edlas, desto ┭är┬are ピör ┬a┭ ┍il┬a oピjektet.  
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Vid val av stativ eller ha┭dhållet är det vikti┎t att ┍u┭dera på vilke┭ kä┭sla ピetraktare┭ ska ┍å. I till 

eねe┬pel e┭ skräブk┍il┬, lä┬par si┎ ha┭dhållet ┍ör att ┍å e┭ ┭ervkittla┭de e┍┍ekt. Ge┭erellt 

reko┬┬e┭deras att alltid a┭vä┭da stativ, så lä┭┎e det ┍i┭┭s tillräブkli┎t ┬ed rörelse i ta┎┭i┭┎e┭. Det 

är vikti┎t att ┬i┭┭as att olika ka┬eraperspektiv ┎er olika i┭tryブk av ve┬ so┬ ピerättar.  

 

När det ┎äller tek┭iska aspekter ピör ┬a┭ ┍il┬a i 祈5 ピilder per seku┭d, vilket är sta┭dard i Europa. 

Trepu┭kts-ピelys┭i┭┎ är ett ピra ut┎å┭┎slä┎e – ┬a┭ ピör aldri┎ a┭vä┭da ピe┍i┭tli┎t ljus i ett ru┬. När 

┬ä┭┭iskor är i ピild är det vikti┎t att tä┭ka på att ljusa upp a┭sikte┭, oブh i┭te ピara ピak┎ru┭d, ┍ör att 

skapa djup i ta┎┭i┭┎e┭. Musik i ┍il┬ ska ピetraktas ┬er so┬ ett ko┬ple┬e┭t oブh ┍örstärk┭i┭┎ till 

┍il┬e┭ s┭arare ä┭ e┭ huvudko┬po┭e┭t. E┭ ピra ┍il┬ är ピra äve┭ uta┭ ┬usike┭. 1judピilde┭ är av 

ピetydli┎t större vikt ä┭ ┬usike┭. 

 

Redigeringsprocessen 
Redi┎eri┭┎sproブesse┭ ka┭ delas i┭ i tre ┍aser. I de┭ ┍örsta ┍ase┭ sorterar oブh plaブerar ┬a┭ ut allt 

┬aterial på e┭ tidsli┭je i ett redi┎eri┭┎spro┎ra┬. De klipp so┬ i┭te ┎år att a┭vä┭da sorteras ut. 1jud 

so┬ 茎aブtio┭荊 oブh lik┭a┭de klipps ピort, så att allt ┬aterial är a┭vä┭dピart e┍ter ┍örsta ┍ase┭. I de┭ 

a┭dra ┍ase┭ sker ┎rovklipp┭i┭┎e┭ so┬ seda┭ sparas oブh dupliブeras, ┍ör att ピörja ┍ör┍i┭a klipp┭i┭┎e┭ 

i kopia┭. Vid de┭┭a ┍as skiブkas ett ┍örsta utkast till ku┭d, ┍ör att stä┬┬a av att det är vad ku┭de┭ 

┍örvä┭tat si┎. I de┭ tredje ┍ase┭ ┎örs de┭ slut┎iltli┎a versio┭e┭. Vad ┎äller över┎å┭┎ar så stru┭tar 

┬a┭ va┭li┎tvis i att to┭a oブh klipper o┍tast ピara rakt av.  

 

4.3 Identifikationsfas 

4.3.1 Innan intervjun med fokusgruppen 

För att ┍å e┭ ピild av hur ┬ål┎ruppe┭ upp┍attar Zeta ┎e┭o┬┍ördes kvalitativa i┭tervjuer i e┭ ┎rupp 

o┬ ┍yra perso┭er. Delta┎ar┭a hade i┭┎e┭ tidi┎are ku┭skap eller koppli┭┎ till Zeta, äve┭ o┬ de var 

ピeka┭ta ┬ed varu┬ärket. I┭tervjuperso┭er┭a av┎rä┭sades till åldrar┭a 祈祈-5畿 år oブh hade olika 

sysselsätt┭i┭┎ar. Kö┭s┍ördel┭i┭┎e┭ ┬ella┭ kvi┭┭or oブh ┬ä┭ var jä┬┭. Gruppe┭ a┭så┎s där┍ör 

represe┭tera ┬ål┎ruppe┭.  

 

I┭┭a┭ i┭tervju┭ ピlev delta┎ar┭a i┭┍or┬erade, ピåde ┬u┭tli┎t oブh skri┍tli┎t, o┬ studie┭s sy┍te, hur 

svare┭ skulle a┭vä┭das, att de so┬ delta┎are var a┭o┭y┬a oブh att de ┭är so┬ helst ┍iブk avピryta 
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i┭tervju┭. Delta┎ar┭a ┍iブk skri┍tli┎e┭ ┎e sitt ┬ed┎iva┭de till att deras svar ┍iブk a┭vä┭das oブh 

puピliブeras. 

 

4.3.2 Fokusgrupp – hur uppfattar målgruppen Zeta i dag? 

Delta┎ar┭a ┍iブk ┍örst svara på hur e┭ typisk varda┎s┬idda┎ så┎ ut 兄se ピila┎a 3啓. De respo┭de┭ter 

so┬ har ピar┭ la┎ar ┬at i pri┭ブip varje kväll, oブh påpekade vikte┭ av att varda┎s┬ate┭ är ┬ätta┭de 

oブh har tillräブkli┎t ┬yブket e┭er┎i oブh ┭äri┭┎. Matla┎┭i┭┎e┭ ska ┎å ┍ort 兄u┭der e┭ ti┬┬e啓 oブh i┭te 

i┭┭ehålla ┭å┎ra halv┍aピrikat.  

茎Ja┊ la┊ar o┉ta pasta, kyckli┩┊ och e┩ e┩kel sås ┨ed olja eller ┊rädde凶. 

 

De y┭┎re respo┭de┭ter┭a uta┭ ピar┭ tilla┎ar i┭te ┬at varje kväll, uta┭ la┎ar storkok ┭å┎o┭ ┎å┭┎ i 

veブka┭ oブh äter a┭ti┭┎e┭ ┬atlådor på varda┎skvälle┭ eller ┎ör ┭å┎ot e┭klare, so┬ e┭ sallad eller 

┎röt. )åde de┭ äldre oブh de┭ y┭┎re kvi┭┭li┎a respo┭de┭te┭ påpekar vikte┭ av ┬yブket ┎rö┭saker i 

varda┎s┬ate┭. Sa┬tli┎a i ┍okus┎ruppe┭ tyブker att hel┎┬ate┭ skiljer si┎ ┍rå┭ varda┎s┬ate┭. 

Hel┎┬ate┭ är ┬er pla┭erad e┍terso┬ ┬a┭ o┍ta är ┍ler so┬ ska äta. Till hel┎e┭ ピlir respo┭de┭ter┭a 

o┍tare i┭spirerade av reブept i si┭ ┬atla┎┭i┭┎.  Det är oブkså va┭li┎are att respo┭de┭ter┭a ┍rå┎ar 

┍a┬ilje┭ vad de ö┭skar att äta på hel┎e┭.  

 共Hel┊┨ate┩ ska kä┩┩as lite lyＤi┊are凶. 

 

Fokus┎ruppe┭ ┍iブk seda┭ se Zetas rekla┬┍il┬ ┍rå┭ 祈0畿5 兄Zeta, 祈0畿5啓 oブh ピeskriva hur de upp┍attar 

varu┬ärket uti┍rå┭ ┍il┬e┭. Alla respo┭de┭ter kä┭de i┎e┭ ┍il┬e┭ oブh ┬ajoritete┭ tyブkte o┬ de┭.  

共xe┩ ┉å┩┊ade ┨itt i┩tresse och ja┊ ville se klart de┩凶.  

 

Uti┍rå┭ ┍il┬e┭ ピeskrev de Zeta ┬ed orde┭ ┍a┬iljärt, ┎lädje, sa┬varo, italie┭skt, ha┭dploブkat oブh 

ピra råvaror, ┎e┬e┭skap. Att ┍il┬e┭ var kö┭sstereotypisk påpekades av e┭ respo┭de┭t, ┬e┭ ┎ruppe┭ 

┍iブk ┍ort┍ara┭de e┭ ピeha┎li┎ kä┭sla av ┍il┬e┭. E┭ av respo┭de┭ter┭a upp┍attade ┍örst i slutet av 

┍il┬e┭ att avsä┭dare┭ var Zeta, vilket ho┭ ställde si┎ ┍rå┎a┭de till. Ho┭ var i┭te e┭i┎ ┬ed reste┭ av 

┎ruppe┭ oブh tyブkte att ┍il┬e┭ var tillrättala┎d.  

茎Så jävla ドra ka┩ det i┩te vara, i┩te e┩s 1渇割活凶.  

 

U┭der i┭tervju┭ ┍iブk delta┎ar┭a äve┭ i upp┎i┍t att jä┬┍öra Zetas produkter ┬ed produkter ┍rå┭ 

Gara┭t, ICA, Fo┭ta┭a oブh )arilla, ┍ör att se hur Zeta värderades i jä┬┍örelse ┬ed a┭dra 
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varu┬ärke┭. Produkter┭a so┬ delta┎ar┭a ┍iブk ta ställ┭i┭┎ till var pesto, olivolja oブh kikärtor. 

För┍attar┭a valde att visa produkter┭a i ┍ysisk ┍or┬ ┍ör att ┎e delta┎ar┭a ┬öjli┎het att ta oブh kä┭┭a 

på produkter┭a. Först ┍iブk delta┎ar┭a svara på vilket av varu┬ärke┭a de skulle ha valt o┬ de i┭te 

ピehövde tä┭ka på priset, ┍ör att seda┭ ┎öra ett val ┭är prislappar┭a var sy┭li┎a.  

 

Pesto 

De ┍lesta valde Zeta ┭är de i┭te ピehövde tä┭ka på priset, ┭å┎ra ┍ör att de ┎illade ┍örpaブk┭i┭┎e┭ oブh 

┭å┎ra ┍ör att de tä┭kte att Zeta har hö┎sta kvalité┭. Två respo┭de┭ter skulle aldri┎ välja )arilla på 

┎ru┭d av ┍är┎e┭. När respo┭de┭ter räk┭ade i┭ priset valde alla ICAs pesto. 

茎E┉terso┨ de┩ är ドilli┊ ┨e┩ ┉ort┉ara┩de ┊od凶.  

 

Kikärtor 

Äve┭ här valde ┍okus┎ruppe┭ Zeta o┬ de ┍iブk ö┭ska, ┬e┭ sa┬tli┎a köper o┍tare ICA. Doブk 

påpekade e┭ respo┭de┭t att ho┭ hade valt Zeta o┬ kikärtor var e┭ ピära┭de i┭┎redie┭s i ┬aträtte┭. 

Fokus┎ruppe┭ var övere┭s o┬ att ICA:s oブh Gara┭ts ┍örpaブk┭i┭┎ar så┎ ピilli┎a ut.  

共Bilde┩ av kikärtor┩a på Zetas ┉örpack┩i┩┊ är ┨er tilltala┩de, de ser ut så so┨ ┨a┩ ドrukar äta 

de┨凶. 

 

Olivolja 

Gruppe┭ e┭ades o┬ att Fo┭ta┭a så┎ ┬est lyねi┎ ut, e┭ av respo┭de┭ter┭a trodde att det ピerodde på 

si┎┭ature┭ so┬ si┎┭alerar kvalité, e┭ ┍ör de┭ ┍örse┎lade, vita korke┭. E┭ a┭┭a┭ respo┭de┭t tyブkte 

att Zeta oブh Fo┭ta┭a så┎ likada┭ ut ┬e┭ köper o┍tast Zeta av va┭a. Med just olivolja var ┎ruppe┭ 

┬er ピe┭ä┎e┭ att välja e┭ olja so┬ kostar lite ┬er.  

共Just olivolja tycker ja┊ att ┨a┩ verkli┊e┩ kä┩┩er skill┩ad på s┨ake┩凶.  

 

Fokus┎ruppe┭ ┍iブk oブkså i┭dividuellt plaブera Zeta på skalor ┬ed ┬otsatsord, ┍ör att seda┭ 

diskutera si┭a svar 兄se ┍i┎ur 3啓. 
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Fi┊ur 潟. Motsatsskala. 

 

Sa┬tli┎a a┭så┎ att Zeta lå┎ i de┭ dyrare prisklasse┭, oブh på ┎ru┭d av det a┭så┎ ┎ruppe┭ att Zeta har 

hö┎ kvalité på si┭a produkter. Sa┬tli┎a delta┎are a┭så┎ att Zeta ko┭┭oterade ┬er hel┎ ä┭ varda┎. 

Två av delta┎ar┭a upplevde att Zetas sorti┬e┭t var ┎a┭ska ┭isブhat – oブh ┭ä┬┭de produkter so┬ 

olivolja oブh pasta.  

茎Ja┊ ドrukar köpa Zetas pasta, ┉ör där är kvalité vikti┊t凶.  

 

De två a┭dra respo┭de┭ter┭a a┭så┎ att sorti┬e┭tet var ┭å┎ot ピredare – oブh ┭ä┬┭de soltorkade 

to┬ater, oliver, pasta, pesto oブh tape┭ad. Huruvida Zeta är ett ┬oder┭t eller traditio┭ellt 

varu┬ärke hade ┍okus┎ruppe┭ svårt att svara på. De ┍lesta kryssade i att ┍öreta┎et li┎┎er ┭å┎o┭sta┭ 

┬itt e┬ella┭ traditio┭ellt oブh ┬oder┭t.  

 

4.3.3 Sammanfattning av identifikationsfasen 

När e┭käte┭ oブh ┍okus┎ruppe┭s resultat sa┬┬a┭┍attades var slutsatse┭ att Zeta ┍rä┬st ┍örk┭ippas 

┬ed Italie┭ oブh kvalité. Assoブiatio┭er so┬ varda┎, Sveri┎e oブh ┍a┬ilj upp┍attas däre┬ot i┭te lika 

tydli┎t av ┬ål┎ruppe┭. När det ┎äller produkter ┍örk┭ippas Zeta ┬ed olivolja, pasta oブh oliver. 

Pastasås, ピö┭or oブh ブharkprodukter so┬ ┍i┭┭s i Zetas sorti┬e┭t ┭ä┬┭s däre┬ot aldri┎ av 

┬ål┎ruppe┭. 
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4.4 Brainstorming kring kärnvärden 

Resultatet av ide┭ti┍ikatio┭s┍ase┭ visade att ┬ål┎ruppe┭ – ピåde uti┍rå┭ e┭käte┭ oブh ┍okus┎ruppe┭ 

– i┭te upp┍attade kär┭värde┭a varda┎, ┍a┬ilj oブh Sveri┎e. E┍terso┬ studie┭ sy┍tar till att ┍ör┬edla 

ett varu┬ärkes kär┭värde┭ ut┎iブk ピrai┭stor┬i┭┎e┭ ┍rå┭ dessa ord – då det är vikti┎t att kär┭värde┭ 

ko┬┬u┭iブeras till ku┭de┭ 兄se 祈.畿.祈啓. 

 

E┍terso┬ det är vikti┎t att ピetraktar┭a ┍ort┍ara┭de ┍örstår att Zeta är avsä┭dare┭ i ┍il┬utkastet, 

valde ┍ör┍attar┭a att äve┭ ピrai┭stor┬a kri┭┎ de ord so┬ tydli┎ast upp┍attas i da┎, ┭ä┬li┎e┭ Italie┭ 

oブh kvalité. )åda ┍ör┍attar┭a idé┎e┭ererade i┭dividuellt på post-it-lappar 兄se ┍i┎ur 稀啓 i totalt tio 

┬i┭uter – ┍e┬ ┬i┭uter ┍ör de kär┭värde┭ so┬ i┭te upp┍attades av ┬ål┎ruppe┭ 兄se taピell 畿啓 oブh 

┍e┬ ┍ör de so┬ upp┍attades 兄se taピell 祈啓.  

 

 

Fi┊ur 割. Brai┩stor┨i┩┊ uti┉rå┩ kär┩värde┩ 
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Vardag  Familj  Sverige 

Ta┎er vad ┬a┭ haver  Va┭or  I┭troverta ┬e┭ vä┭li┎a oブh 
ord┭i┭┎ssa┬┬a 

Äta ┭å┎ot se┭t e┍ter trä┭i┭┎  Veブkopla┭eri┭┎ ┬ed allas ┭a┬┭  )ly┎a 

Matlåda  Skjutsa till trä┭i┭┎  Medvet┭a 

Multitaski┭┎  Prata o┬ vara┭dra ┬ed vara┭dra. 
茎Hörde du att ピrorsa┭...荊 

Tidi┎ ┬idda┎ 

)orsta tä┭der sa┬tidi┎t so┬ ┎öra 
a┭┭at 

Skiブka ピilder/ri┭┎a 
vara┭dra/┎rupper på ┬esse┭┎er 

Pretto 

)ära tu┭┎a kassar/kå┭ka  Släktdra┎/┎e┭eratio┭er  Hållピara 

Fa┬ilje┬edle┬┬ar so┬ ko┬┬er 
oブh ┎år 

1å┭a kläder  Köttピullar, sve┭sk hus┬a┭ 

)ar┭ so┬ kliver i ┭å┎ot i köket  I┭ter┭t, kärlek ┎e┭o┬ ┎ester 
s┭arare ä┭ ord 

Freda┎s┬ys 

Stress  Kalas  So┬┬ar┍irare 
兄väderpåverkade啓 

Stök  Midda┎ ru┭t ピordet  Årstider 

Spill  Fa┬iljese┬estrar   

E┭ hasti┎ puss  Nor┬er, ┍a┬ilje┍örhålla┭de┭   

Pasta kokar över  )råk   

Äta ┭å┎ot i ┍arte┭  Olika livs┍aser, till eねe┬pel 
u┭┎do┬skärlek 

 

  Skils┬ässo┍a┬ilj, ピar┭ ┬ed 
paブk┭i┭┎ 

 

  Myブket tvätt   

 

Taドell 1. Brai┩stor┨i┩┊ kri┩┊ Zetas kär┩värde┩ so┨ i┩te upp┉attas av ┨ål┊ruppe┩.  

 

   

20 



 

 

Italien  Kvalité 

Sol┭ed┎å┭┎  Fi┭ ┍örpaブk┭i┭┎ 

So┬┬ar  Ha┭tverk 

Historiskt arv  Ma┭ ser vad so┬ är i/┭aturli┎a ┍är┎er 

Vaブkert språk  U┭┭a si┎ 

Kurvi┎a kvi┭┭or  Gott i si┎ självt 

Mustasブh  Uta┭ ko┭sti┎heter 

Yvi┎a ┎ester  Gott 

Röri┎ stadspla┭eri┭┎   

Ro┬a┭tik oブh har┬o┭i   

Maña┭a, ta det so┬ det ko┬┬er, i┭┎e┭ stress   

Välko┬┭a┭de   

Vespa, utehä┭┎   

Ruti┎a dukar, kvällsliv   

Fa┬ilje┍est   

Stora ┍a┬iljer   

Eねotiskt   

 

Taドell 鰍. Brai┩stor┨i┩┊ kri┩┊ Zetas kär┩värde┩ so┨ upp┉attas av ┨ål┊ruppe┩.  
 

4.5 Konceptualisering av filmidéer 

E┍ter de┭ i┭dividuella ピrai┭stor┬i┭┎e┭ plaブerades alla post-it-lappar ut på ett stort ピord oブh de ord 

so┬ lik┭a┭de eller relaterade till vara┭dra ┎rupperades, i┭o┬ respektive kär┭värde. Till eねe┬pel 

┎rupperades sy┭o┭y┬er oブh assoブiatio┭er so┬ lik┭ade vara┭dra u┭der ordet 茎┍a┬ilj荊. Uti┍rå┭ 

┎rupperi┭┎ar┭a, oブh assoブiatio┭er so┬ dessa ┎av, diskuterade ┍ör┍attar┭a ┍ra┬ korta ko┭ブeptidéer 

so┬ seda┭ skrevs ┭er på ┭ya post-its. De ko┭ブeptidéer so┬ på┬i┭de o┬ vara┭dra ┎rupperades oブh 

sa┬┬a┭ställdes seda┭ i e┭ lista, där de ピeskrevs ┬er ut┍örli┎t 兄se ピila┎a 稀啓. För att ピåda ┍ör┍attar┭a 
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skulle ha e┭ övere┭sstä┬┬a┭de ピild av ko┭ブeptidéer┭a ┎jordes s┭aピピa storyピoard-skisser av 

respektive ko┭ブeptidé 兄se ピila┎a 5啓.  

 

4.6 Värdering av filmkoncept 

De åtta ko┭ブepte┭ värderades seda┭ i e┭ värderi┭┎s┬atris 兄se taピell 3啓. Kriterier┭a valdes uti┍rå┭ 

kär┭värde┭ so┬ upp┍attades av ┬ål┎ruppe┭, so┬ i┭te upp┍attades av ┬ål┎ruppe┭ – sa┬t hur väl 

ko┭ブepte┭ stä┬de övere┭s ┬ed Zetas ┭uvara┭de ko┬┬u┭ikatio┭, ┬issio┭ oブh visio┭. Ko┭ブeptet 

茎Zeta┬i┭e┭荊 valdes so┬ ut┎å┭┎spu┭kt e┍terso┬ ┍ör┍attar┭a a┭så┎ att det hade störst pote┭tial att 

ピåde ┍å┭┎a ピetraktare┭s i┭tresse oブh ┍ör┬edla Zetas kär┭värde┭.  

 

Koncept  Zeta- 
minen 

Mmmh  Zeta – 
när som 

helst 

Mer 
italienare 

än vad 
du tror 

Situation 
Zeta 

Svetalien  Drömme
n om 

Italien 1 

Drömme
n om 

Italien 2 

)rett 
sorti┬e┭t 

0  -畿  +畿  -畿  -畿  +畿  -畿  -畿 

Nuvara┭d
e to┭alitet 

0  0  +畿  0  -畿  -畿  +畿  -畿 

Matupplev
else 

0  +畿  0  -畿  +畿  -畿  0  0 

Må┭┎┍ald  0  0  0  -畿  -畿  0  -畿  0 

I┭spirera  0  +畿  +畿  -畿  -畿  +畿  0  0 

Italie┭  0  -畿  -畿  +畿  -畿  0  +畿  +畿 

Kvalité  0  +畿  0  -畿  +畿  0  +畿  -畿 

Sveri┎e  0  0  +畿  0  0  +畿  0  0 

Varda┎  0  0  +畿  -畿  +畿  -畿  -畿  0 

Fa┬ilj  0  0  -畿  +畿  -畿  -畿  -畿  0 

Resultat  0  +1  +4  -4  -3  -1  -1  -2 

 

Taドell 潟. Värderi┩┊s┨atris.  
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Sa┬tli┎a ko┭ブept jä┬┍ördes ┬ed 茎Zeta┬i┭e┭荊 oブh resulterade i att ko┭ブepte┭ 茎Zeta┬i┭e┭荊, 

茎M┬┬h荊 oブh 茎Zeta – ┭är so┬ helst荊 ┍iブk hö┎st poä┭┎. Övri┎a ko┭ブeptidéer a┭så┎s ha ピetydli┎t 

lä┎re pote┭tial ä┭ de tre vi┭┭a┭de ko┭ブepte┭ – dessuto┬ a┭spelade ┭å┎ra av ko┭ブepte┭ på 

┍ördo┬ar o┬ italie┭are – oブh ┎allrades där┍ör ピort.  

 

4.7 Vidareutveckling och val av filmkoncept 

Ko┭ブeptet 茎Zeta – ┭är so┬ helst荊 ┍iブk hö┎st ピety┎ i värderi┭┎s┬atrise┭. I ko┭ブeptet visas e┭ av 

Zetas produkter i ┬å┭┎a olika situatio┭er, ┍il┬at ova┭i┍rå┭.  På ett dukat ┍estピord, i ┬atlådor, på 

vä┎ till trä┭i┭┎ oブh på e┭ s┬ör┎ås. Fil┬e┭ avslutas ┬ed Zetas lo┎otyp, teねt oブh voiブe-over┭ 茎Zeta – 

┭är so┬ helst荊. Ko┭ブeptet ┍iブk hö┎a poä┭┎ e┍terso┬ det till┎odoser värde┍ulla kriterier, so┬ till 

eねe┬pel Zetas ピreda sorti┬e┭t oブh olika a┭vä┭d┭i┭┎so┬råde┭. När ┍ör┍attar┭a vä┎de i┭ ピildspråk 

oブh ko┬positio┭ kä┭des doブk ko┭ブeptet platt oブh operso┭li┎t, e┍terso┬ ┍å ┬ä┭┭iskor sy┭tes i ピild. 

Ko┭ブeptet ko┭┭oterade alltså i┭te ett av de vikti┎aste kär┭värde┭a – ┍a┬ilj.  

 

Ko┭ブeptet 茎M┬┬h荊 ko┬ på a┭dra plats i värderi┭┎s┬atrise┭, straね ┍öre 茎Zeta┬i┭e┭荊. Ko┭ブeptet 

茎M┬┬h荊 ┍okuserar på ljudピilde┭ hos karaktärer i olika sa┬┬a┭ha┭┎. Nå┎o┭ öpp┭ar e┭ ピurk 

oliver oブh låter 茎┬┬┬┬h荊, ┭å┎o┭ klappar si┎ lätt på ┬a┎e┭ e┍ter ┬idda┎e┭ oブh suブkar ljudli┎t oブh 

┭å┎o┭ sträブker si┎ e┍ter olivolja i ┬ata┍┍äre┭ oブh uttryブker 茎yeeeeess荊. Det avslutas ┬ed Zetas 

lo┎otyp, teねt oブh voiブe-over┭ 茎Zeta – ┍rå┭ e┭ ┍a┬ilj där ┬at är kärlek荊.  För┍attar┭a upplevde att 

ko┭ブeptet ┍okuserar på kär┭värdet kvalité, ┍rä┬st ┎e┭o┬ ljudピild oブh kä┭slouttryブk, ┬e┭ 

┍ör┬edlade i┭te Zetas ピreda sorti┬e┭t.  

 

I ko┭ブeptet 茎Zeta┬i┭e┭荊 sitter e┭ ┍a┬ilj oブh äter ru┭t ett ピord. Ka┬era┭ zoo┬ar i┭ på 

kä┭slouttryブk ┭är ┍a┬ilje┬edle┬┬ar┭a äter. Teねt dyker upp oブh ピe┭ä┬┭er tu┎┎a┭ so┬ 

茎tape┭adtu┎┎a┭荊, e┭ ┭jut┭i┭┎s┍ull ピliブk kallas 茎ピö┭ピliブke┭荊, i┭zoo┬ad ピild på ┬u┭┭e┭ e┍ter att 

slurpat i si┎ spa┎etti so┬ kallas 茎spa┎ettislurpe┭荊 oブh lik┭a┭de. Ko┭ブeptet åter┎er e┭ 

varda┎s┬idda┎ ┬itt i veブka┭, oブh kä┭slouttryブke┭ ska sy┬ピolisera hur ┎oda Zetas produkter är. 

Avslutas ┬ed lo┎┎a, teねt oブh voiブe over :茎Zeta – ┍rå┭ e┭ ┍a┬ilj där ┬at är kärlek荊.  

 

För┍attar┭a valde att ko┬ピi┭era 茎Zeta ┭är so┬ helst荊 ┬ed ko┭ブepte┭ 茎Zeta┬i┭e┭荊 oブh 茎M┬┬h荊, 

då dessa ko┬pletterade vara┭dra oブh tillsa┬┬a┭s ┍ör┬edlade alla värdeord. 茎Zeta┬i┭e┭荊, ┬ed 
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┬ä┭┭iska┭ i ┍okus, ┍u┭┎erade so┬ ┎ru┭d, ┬e┭ ┍ör┍attar┭a to┎ tillvara på de olika situatio┭er┭a i 

茎Zeta – ┭är so┬ helst荊 oブh ljudピilde┭ i 茎M┬┬h荊.  

 

4.7.1 Synopsis och manus 

Det sa┬┬a┭sla┎┭a ko┭ブeptet ┍iブk ┭a┬┭et 茎Uttryブks┍ulla s┬aker荊 oブh ピeskrevs ut┍örli┎are i e┭ 

sy┭opsis 兄se ピila┎a 徽啓. Detta ┍ör att visualisera helhete┭ av ko┭ブeptidé┭, i┭klusive ryt┬ oブh 

dy┭a┬ik. I ut┍or┬┭i┭┎e┭ ut┎iブk ┍ör┍attar┭a ┍rå┭ de sju ele┬e┭te┭ i┭o┬ di┎ital storytelli┭┎ 兄se 

祈.祈.畿啓. 

 

Sy┭opsise┭ utveブklades till ett ┍il┬┬a┭us, där ┍ör┍attar┭a ko┭kretiserade ko┭ブeptet i 

sブe┭a┭┎ivelser, ka┬eravi┭klar, rekvisita oブh ljudピild 兄se ピila┎a 規啓. För┍attar┭a valde att ut┍or┬a 

┬a┭us e┍ter e┎e┭ ┬all oブh i┭te ┍ölja ┭å┎o┭ sta┭dard, då det e┭dast är ┍ör┍attar┭a so┬ ko┬┬er att 

┍ölja detta vid produktio┭ oブh i┭te ett större tea┬. 

 

Kär┭värdet 茎Sveri┎e荊 ┍ör┬edlas i ┍il┬e┭ ┍rä┬st ┎e┭o┬ ┬iljöer. Till skill┭ad ┍rå┭ Zetas tidi┎are 

kä┭da rekla┬┍il┬ utspelar si┎ ┍il┬e┭ i Sveri┎e oブh i┭te Italie┭. Miljöer so┬ e┭ stad, villa oブh rött 

hus ko┭┭oterar da┎e┭s Sveri┎e. Äve┭ kär┭värdet 茎┍a┬ilj荊 har a┭passats till de┭ sve┭ska ┬ål┎ruppe┭ 

– i ┍il┬e┭ ser vi ピåde vä┭┭er oブh par so┬ av┭juter ┬at tillsa┬┬a┭s, ┬e┭ oブkså ┬ä┭┭iskor so┬ äter 

själva e┍ter skola┭ oブh på joピピet. Variatio┭e┭ sy┍tar till sve┭skar┭as olika va┭or att i┭ta 

varda┎s┬ate┭, e┍terso┬ just kär┭värdet 茎varda┎荊 oブkså ska ko┭┭oteras.  

 

Kär┭värde┭a 茎Italie┭荊 oブh 茎kvalité荊 ska ko┭┭oteras ┍ör att skapa i┎e┭kä┭┭i┭┎ till varu┬ärket. Det 

┍örst┭ä┬┭da ┍ör┬edlas ┎e┭o┬ Zetas produkter oブh italie┭sk ┬usik so┬ li┎┎er i ピak┎ru┭de┭ till 

┍il┬e┭. Zetas kvalité ┎e┭o┬syrar hela ┍il┬e┭, e┍terso┬ de┭ ┎ru┭dar si┎ i parolle┭ 茎Uttryブks┍ulla 

s┬aker荊 – e┭ ピe┭ä┬┭i┭┎ so┬ dels ピeskriver karaktärer┭as ┭jut┭i┭┎suttryブk, dels Zetas stora 

s┬aker.  

 

De produkter so┬ ┍il┬e┭ ┍rä┬st a┭spelar på är pasta, pesto oブh ピö┭or – e┍terso┬ dessa är ┎ru┭de┭ 

till karaktärer┭as kä┭sloyttri┭┎ar. Äve┭ olivolja, try┍┍elolja oブh soltorkade to┬ater visas i slutet av 

┍il┬e┭. Vale┭ av produkter ┎ru┭dades i e┭käte┭. Varor so┬ respo┭de┭ter┭a ┍örk┭ippade starkt 

┬ed Zeta – so┬ till eねe┬pel olivolja oブh pasta – visas i ┍il┬e┭ ┍ör att skapa i┎e┭kä┭┭i┭┎, oブh varor 
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so┬ ┍å assoブierade ┬ed Zeta – till eねe┬pel ピö┭or oブh to┬ater på ピurk – ┍a┭┭s ┬ed ┍ör att 

┍ör┬edla Zetas ピreda sorti┬e┭t. 

 

För┍attar┭a ピestä┬de sブe┭er┭as turord┭i┭┎ uti┍rå┭ de┭ dra┬atiska kurva┭ 兄se ┍i┎ur 畿啓. Sブe┭e┭ so┬ 

ピörjar ┬est spä┭┭a┭de – e┭ u┭┎ ┍liブka so┬ står på hä┭der – i┭ledde hela ┍il┬e┭, ┍ör att slå a┭ 

ピerättelse┭ oブh väブka i┭tresse 兄se 祈.祈.祈啓. E┭ rekla┬┍il┬ är kort, oブh det är o┍ta svårt att hi┭┭a ┍å 

┬ed alla vä┭dpu┭kter so┬ prese┭teras i de┭ dra┬atiska kurva┭. Fördjup┭i┭┎e┭ 兄se ┍i┎ur 畿啓 

represe┭teras där┍ör i det här ┍allet av att ピetraktare┭ ┍år i┭sikt i vilke┭ ┬iljö oブh situatio┭ de┭ u┭┎a 

┍liブka┭ i de┭ ┍örsta sブe┭e┭ ピe┍i┭┭er si┎ i. Ko┭┍liktupptrapp┭i┭┎e┭ är i┭te e┭ ko┭┍likt i traditio┭ell 

┬e┭i┭┎ – uta┭ ste┎ri┭┎e┭ sker i takt ┬ed att ピetraktare┭ u┭drar vad det är so┬ är ┎ru┭de┭ till 

karaktärer┭as eねpressiva uttryブk oブh ord so┬ 茎pestopuss荊 oブh 茎┍eta┍li┭荊´. 

 

De┭ sista sブe┭e┭ skiljer si┎ ┍rå┭ de övri┎a. Te┬pot saktas ┭ed oブh ピetraktare┭ ┍år e┭ ┍örklari┭┎ till 

karaktärer┭as kä┭slouttryブk. Sブe┭e┭ represe┭terar 茎avru┭d┭i┭┎荊 i de┭ dra┬atiska kurva┭ 兄se ┍i┎ur 

畿啓 oブh ┎er e┭ hi┭t o┬ att slutet ┭är┬ar si┎. Sブe┭e┭ avslutas ┬ed att ピåde produkter┭a i si┭ 

┍örpaブk┭i┭┎, so┬ tidi┎are ピlivit o┬┭ä┬┭da, oブh lo┎otype┭ 兄delar av Zetas varu┬ärkesele┬e┭t啓 är i 

┍okus – det Na┭da┭ 兄祈005啓 ピe┭ä┬┭er so┬ speブi┍ika attriピut, vilket ┎er ku┭der┭a u┭ika 

assoブiatio┭er till varu┬ärket 兄se 祈.畿.3啓. 

 

4.8 Filmutkast 

För┍attar┭a valde i┭spel┭i┭┎splatser ┬ed ┬yブket ljusi┭släpp, e┍terso┬ det ┭aturli┎a ljuset 

┍u┭┎erade so┬ ┍il┬e┭s ┭yブkelljus där re┍leねskär┬ a┭vä┭des so┬ ┍ylljus ┍ör att reduブera sku┎┎or 兄se 

祈.祈.3啓. För┍attar┭a arピetade ┬ed olika ピildvi┭klar, oブh varierade stä┭di┎t ┭är-, halv- oブh helピild ┍ör 

att skapa ピåde ryt┬ oブh spä┭┭i┭┎. Närピilder a┭vä┭des ┍ör att ┍örstärka karaktärer┭as kä┭slouttryブk 

兄se 稀.祈啓. Vid ┭å┎ra till┍älle┭ ┍rå┭┎iブk ┍ör┍attar┭a ┬a┭us oブh valde ピildvi┭klar uti┍rå┭ 

i┭spel┭i┭┎splatse┭s ┍örutsätt┭i┭┎ar. 

 

I┭┍ör redi┎eri┭┎ sållade ┍ör┍attar┭a klipp oブh ljud so┬ i┭te ┎iブk att a┭vä┭da av olika a┭led┭i┭┎ar. 

Däre┍ter sorterades varje sブe┭ ┍ör si┎ i ord┭i┭┎ e┭li┎t ┬a┭us. Klippe┭ plaブerades seda┭ på e┭ 

tidsli┭je oブh ┎av e┭ helhetsピild av vilka klipp so┬ ピehövde plaブeras o┬ oブh eve┭tuellt tas ピort 兄se 

稀.祈啓. 

 

25 



 

Fil┬e┭s sブe┭er ピy┎┎s upp av korta ┬iljöピilder. Ge┭o┬ de s┭aピピa klippe┭ hi┭┭er ┍ör┍attar┭a visa 

┬å┭┎a olika ┬iljöer oブh ┬idda┎ssituatio┭er på kort tid 兄se ┍i┎ur 5啓. E┭li┎t ┍okus┎ruppe┭ 兄se 稀.3.祈啓 

är det vikti┎t att varda┎s┬ate┭ ┎år s┭aピピt – äve┭ detta ┍ör┬edlas ┎e┭o┬ det s┭aピピa te┬pot. 

Ryt┬e┭ ピidrar oブkså till e┭ rapp oブh lek┍ull stä┬┭i┭┎. Klippe┭ har variera┭de ljudピilder, so┬ 

┍å┭┎ar ピetraktare┭s upp┬ärksa┬het 兄se 祈.祈.3啓. Pastavatt┭et kokar i sブe┭ 畿, ┬ikro┭ pli┭┎ar i sブe┭ 稀 

oブh lik┭a┭de. Dessa ljudピilder i ko┬ピi┭atio┭ ┬ed de┭ italie┭ska ピak┎ru┭ds┬usike┭ skapar e┭ 

i┭tressa┭t ko┭trast där Sveri┎es varda┎ ┬öter Italie┭. )ak┎ru┭ds┬usike┭ på┬i┭┭er o┬ e┭ 

traditio┭ell ┍olkså┭┎ ┍rå┭ Italie┭ oブh är ┎ratis ┍ör ko┬┬ersiell a┭vä┭d┭i┭┎. 

 

U┭der redi┎eri┭┎e┭ adderades a┭i┬atio┭er i ┍or┬ av teねt oブh li┭jer, till sブe┭ 畿–稀. För┍attar┭a 

eねperi┬e┭terade kri┭┎ ut┍or┬┭i┭┎e┭ av dessa, ┬e┭ lade vikt på att ピetraktare┭ skulle hi┭┭a läsa 

teねte┭ i┭┭a┭ över┎å┭┎e┭ till ┭ästa sブe┭. Där┍ör var teねte┭ sy┭li┎ i┭┭a┭ li┭je┭, oブh i┭te tvärto┬ – då 

de┭ i┭te var av lika stor ピetydelse. I avslut┭i┭┎sブe┭e┭ valde ┍ör┍attar┭a att ┎öra klippet oskarpt ┍ör 

att ta┎li┭e┭ 茎Uttryブks┍ulla s┬aker荊 skulle ピli ┬er läsピar. Det slut┎iltli┎a ┍il┬utkastet 兄se ピila┎a 記啓 

värderades seda┭.  

 

 

Fi┊ur 5. Skär┨du┨par av ┉il┨utkast. 
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4.9 Värdering av filmutkast 

Fil┬utkastet värderades ┎e┭o┬ i┭dividuella se┬istrukturerade i┭tervjuer ┬ed tio respo┭de┭ter. De 

svara┭de ピehövde i┭te ha ┭å┎o┭ ┍örku┭skap kri┭┎ varu┬ärket Zeta, ┬e┭ valdes uti┍rå┭ sitt i┭tresse 

┍ör ┬atla┎┭i┭┎. Respo┭de┭ter┭a av┎rä┭sades till i åldrar┭a 祈祈-5規, vilket är i┭o┬ spa┭┭et ┍ör Zetas 

┬ål┎rupp.  

 

4.9.1 Intervjuer 

I┭┭a┭ i┭tervjuer┭a startade ピlev respo┭de┭ter┭a i┭┍or┬erade o┬ studie┭s sy┍te, hur svare┭ skulle 

a┭vä┭das, att de so┬ respo┭de┭ter var a┭o┭y┬a oブh att de ┭är so┬ helst ┍iブk avピryta i┭tervju┭. 

I┭tervju┭ i┭leddes ┬ed att ┍il┬utkastet visades.  

 

Respo┭de┭ter┭a ┍iブk däre┍ter ┍ritt ピeskriva ┍il┬e┭, vad de┭ ha┭dlade o┬ oブh vilka eve┭tuella 

assoブiatio┭er oブh kä┭slor de┭ ┍ra┬ピri┭┎ade. Följd┍rå┎or so┬ 茎var┍ör?荊 oブh 茎på vilket sätt?荊 

ställdes. Däre┍ter ┍iブk respo┭de┭ter┭a ┍ylla i e┭ likertskala kri┭┎ hur väl de upp┍attade kär┭värde┭a 

Italie┭, kvalité, Sveri┎e, ┍a┬ilj oブh varda┎. Skala┭ ┎iブk ┍rå┭ 畿 till 5, där 畿 represe┭terade 茎i┭te alls荊 

oブh 5 茎┬yブket väl荊. Resultatet av likertskala┭ diskuterades ┬ed respo┭de┭ter┭a so┬ då ┍iブk 

┍örklara oブh ┬otivera si┭a svar 兄se ピila┎a 貴啓.  

 

4.9.2 Sammanställning av intervjuer 

När respo┭de┭ter┭a ┍ritt ┍iブk ピeskriva rekla┬┍il┬e┭ ku┭de sa┬tli┎a ピeskriva ┎ru┭dピudskapet – att 

┬ä┭┭iskor ┭juter av att äta Zetas produkter. Fra┬┍örallt ┍öreko┬ ord so┬ ┎lad, ┍a┬iljär, ┎ott, 

varda┎ oブh ピred ┬ål┎rupp 兄se taピell 稀啓. 
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Sammanfattat ord  Förekommande begrepp  Förekomst 

Glad  )usi┎, lek┍ull, lättsa┬t, positiva 
kä┭slor 

貴 av 畿0 

Fa┬iljär  Mysi┎, kärleks┍ull  稀 av 畿0 

Gott  )elåte┭  稀 av 畿0 

Varda┎  varda┎li┎a situatio┭er, ┭aturli┎a 
situatio┭er 

3 av 畿0 

)red ┬ål┎rupp  )red puピlik, olika ┬ä┭┭iskor  稀 av 畿0 

 

Taドell 割. Respo┩de┩ter┩as associatio┩er.  

 

Mest ┍ra┬träda┭de var att i pri┭ブip alla respo┭de┭ter ピeskrev ┍il┬e┭ so┬ ┎lad. De ┍lesta a┭så┎ att 

det ┍rä┬st ピerodde på de lek┍ulla ピe┎reppe┭ so┬ pestopuss – ┬e┭ äve┭ ┬usike┭, karaktärer┭as 

uttryブk oブh e┭er┎i ピidro┎ till de┭ positiva kä┭sla┭. E┭li┎t e┭ respo┭de┭t ピidro┎ äve┭ de s┭aピピa 

sekve┭ser┭a till de┭ ┎lada stä┬┭i┭┎e┭, ┬eda┭ två äldre respo┭de┭ter däre┬ot tyブkte att te┬pot var 

┍ör s┭aピピt – vilket ┎jorde att de i┭te ha┭┭ upp┍atta oブh läsa alla uttryブk. Te┬pot var i┭┎et so┬ de 

y┭┎re respo┭de┭ter┭a ┭ä┬┭de so┬ ett proピle┬.  

 

I pri┭ブip häl┍te┭ av respo┭de┭ter┭a a┭så┎ att ┍il┬e┭ ┍ör┬edlade kä┭sla┭ av ┍a┬ilj. A┭led┭i┭┎e┭ var 

e┭li┎t respo┭de┭ter┭a alla olika karaktärer – oブh ┬er speブi┍ikt det äldre paret so┬ pussas – so┬ 

upplevdes so┬ ┬ysi┎a. E┭ respo┭de┭t ┭ä┬┭de äve┭ att  ┍är┎te┬perature┭ ピidro┎ till de┭ var┬a 

stä┬┭i┭┎e┭. Flera respo┭de┭ter ピeskrev ┍il┬e┭ ┬ed ordet 茎┎ott荊. Det ピerodde, e┭li┎t 

respo┭de┭ter┭a, på att de så┎ att karaktärer┭a uppskattade oブh ┭jöt av ┬ate┭.  

 

Tre av respo┭de┭ter┭a assoブierade ┍il┬e┭ ┬ed varda┎. E┭li┎t respo┭de┭ter┭a ピerodde det på att 

det var va┭li┎a, varda┎li┎a situatio┭er so┬ porträtterades – so┬ lu┭ブhlåda┭ på joピピet eller e┭ puss 

över ┬idda┎sピordet. Dessa situatio┭er kä┭de respo┭de┭ter┭a i┎e┭ si┎ i. E┭ respo┭de┭t ┭ä┬┭de 

äve┭ att det i┭te ピara var ┬ate┭ so┬ var ┍il┬e┭s huvud┍okus, uta┭ sブe┭er┭a visade äve┭ varda┎e┭ 

so┬ utspelade si┎ ru┭t ┬atla┎┭i┭┎e┭. Nå┎ra respo┭de┭ter ピeskrev ┍il┬e┭s ┬ål┎rupp so┬ ピred. 

Det ピerodde ┍rä┬st på a┭talet karaktärer oブh att dessa var i olika åldrar.  
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Respo┭de┭ter┭a ┍örk┭ippade ┬ajoritete┭ av produkter┭a so┬ visades i ┍il┬e┭, till eねe┬pel olivolja 

oブh pasta,  ┬ed Italie┭ oブh ┬edelhavet. Däre┬ot uttryブkte två respo┭de┭ter si┭ ┍örvå┭i┭┎ över att 

ピö┭or ┍i┭┭s i Zetas sorti┬e┭t. Respo┭de┭ter┭a ┍iブk äve┭ uppskatta hur väl kär┭värde┭a kvalité, 

Italie┭, Sveri┎e, ┍a┬ilj oブh varda┎ upp┍attades på e┭ skala ┍rå┭ 畿–5. )aserat på deras svar räk┭ades 

ett ┎e┭o┬s┭itt ut 兄se ┍i┎ur 徽啓. 

 

 

Fi┊ur 恰. Ge┩o┨s┩itt likertskala.  

 

茎Kvalité" var det ord so┬ respo┭de┭ter┭a hade svårast att upp┍atta uti┍rå┭ ┍il┬e┭. Nå┎ra 

respo┭de┭ter ┬e┭ade att det ピerodde på att de reda┭ hade e┭ upp┍att┭i┭┎ o┬ Zetas kvalité, so┬ de 

a┭så┎ vara ┬edel. Vissa sa oブkså att kvalité i┭te upp┍attades e┍terso┬ produkter┭a i┭te var i ┍okus, 

oブh ┬iljöer┭a var varda┎li┎a s┭arare ä┭ lyねi┎a. E┭ respo┭de┭t a┭så┎ att kvalitete┭ ┍ra┬┎iブk 

e┍terso┬ ピåde äldre oブh y┭┎re så┎ ut att ┭juta av ┬ate┭.  

 

Italie┭ ┍ör┬edlades till viss del, tyブkte respo┭de┭ter┭a. Det var ┍rä┬st ┬usike┭ oブh produkter┭a 

so┬ ko┭┭oterade Italie┭.  

共xet kä┩┩s i┩spirerat ┉rå┩ Italie┩, ┨e┩ att ┨a┩ ka┩ a┩vä┩da produkter┩a här he┨┨a.凶 
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Det var utesluta┭de ┬iljöer┭a oブh karaktärer┭a so┬ ┎jorde att respo┭de┭ter┭a a┭så┎ att Sveri┎e 

┍ör┬edlades.  

共Karaktärer┩a ser sve┩ska ut. Må┩┊a är ドlo┩da凶. 

共Lä┊e┩hete┩ ser sve┩sk ut. Och det röda huset på la┩det凶. 

 

Respo┭de┭ter┭a var oe┭se kri┭┎ huruvida ┍il┬e┭ ko┭┭oterar ┍a┬ilj. Vissa ┬e┭ade att det ┍rä┬st 

var klipp på e┭ eller två perso┭er – oブh att det där┍ör i┭te upplevdes so┬ e┭ ┍a┬ilj – ┬eda┭ a┭dra 

┬e┭ade att ┍a┬iljer ser olika ut oブh att ┬å┭┎a äter själva. E┭ respo┭de┭t upplevde att ordet ┍a┬ilj 

┍ör┬edlades e┍terso┬ det var ピåde y┭┎re oブh äldre ┬ed, e┭ a┭┭a┭ tyブkte att y┭┎re ┬ä┭┭iskor var 

överreprese┭terade. E┭ respo┭de┭t tyブkte att ┍il┬e┭ ko┭┭oterade vä┭skap lika ┬yブket so┬ ┍a┬ilj.  

共xe┩ typiska ┉a┨ilje┩ är i┩te ドara e┩ stor släkt, uta┩ ┨a┩ ka┩ske är själv凶.  
 
Det ord so┬ ┍lest respo┭de┭ter tyブkte att ┍il┬e┭ ┍ör┬edlade var varda┎. Det ピerodde ┍rä┬st på att 

┍il┬e┭ visade ┬å┭┎a olika sブe┭arier, att karaktärer┭a åt he┬┬a eller på joピピet oブh att de ┎jorde 

varda┎li┎a saker so┬ att vär┬a ┬ate┭ i ┬iブro┭. Två respo┭de┭ter tyブkte att ┍il┬e┭ ┍ör┬edlar lyね i 

varda┎e┭. 
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5. Analys: Varför det blev som det blev 

 
5.1 Analys av värdering 

Fil┬e┭ ピeskrivs ┭ästa┭ utesluta┭de so┬ ┎lad oブh positiv. Trots att det i┭te var ┭å┎ot kär┭värde 

so┬ ┍ör┍attar┭a ┍okuserade på att ┍ör┬edla, är det ┍ördelakti┎t att ┬ål┎ruppe┭ upp┍attar oブh 

┍örk┭ippar Zeta ┬ed positiva kä┭slor, assoブiatio┭er so┬ Na┭da┭ 兄祈0畿5啓 ピe┭ä┬┭er so┬ attityd 兄se 

祈.畿.3啓.  

 

Kär┭värde┭a Sveri┎e oブh varda┎ upp┍attas tydli┎t av respo┭de┭ter┭a, ┍a┬ilj till viss del 兄se 稀.貴.祈啓. 

Däre┬ot upp┍attade respo┭de┭ter┭a i värderi┭┎e┭ i┭te kär┭värde┭a Italie┭ oブh kvalité lika tydli┎t. 

1ikso┬ ┍ör┍attar┭a ┍örutspådde i desi┎┭proブesse┭ 兄se 稀.規.畿啓 är det ┍rä┬st kli┬at oブh ┬iljöer – oブh 

speブi┍ikt de┭ röda stu┎a┭ på la┭det oブh lä┎e┭hete┭ – so┬ ko┭┭oterar Sveri┎e. För┍attar┭a valde att 

┍örsve┭ska ピilde┭ av e┭ ┍a┬ilj – oブh ┍rå┭┎iブk de┭ stora, ピullri┎a, italie┭ska ┍a┬iljeko┭stellatio┭e┭ 

so┬ visats i Zetas tidi┎are rekla┬┍il┬ 兄Zeta, 祈0畿5啓. Resultatet ┍rå┭ värderi┭┎sproブesse┭ visar att 

vissa respo┭de┭ter upp┍attade kär┭värdet 茎┍a┬ilj荊, ┍lera ピeskrev ┍il┬e┭ so┬ ┍a┬iljär äve┭ ┭är de 

┍ritt ┍iブk ┍örklara de┭, ┬eda┭ a┭dra i┭te tyブkte att ordet 茎┍a┬ilj荊 ┍ra┬┎iブk ┭är det ┍rä┬st var e┭ 

eller två perso┭er so┬ sy┭tes i ピild. Däre┬ot var det, e┭li┎t respo┭de┭ter┭a,  just dessa ┍aktorer – 

att karaktärer┭a var e┭sa┬┬a he┬┬a eller på joピピet oブh i┭te satt vid e┭ ┍i┭┬idda┎ – so┬ ┎jorde 

att de upp┍attade kär┭värdet 茎varda┎荊.  

 

Värderi┭┎e┭ visade att kär┭värdet kvalité i┭te ┍ör┬edlades tydli┎t till respo┭de┭ter┭a 兄se 稀.貴.祈啓, 

┬eda┭ 茎┎ott荊 däre┬ot upp┍attades av ┭är┬are häl┍te┭. U┭der ピrai┭stor┬i┭┎e┭ ┎jorde ┍ör┍attar┭a 

tolk┭i┭┎e┭ att kvalité är detsa┬┬a so┬ att ┭å┎ot är ┎ott 兄se taピell 祈啓, oブh ordet 茎┎ott荊 ピlev där┍ör 

e┭ ピetyda┭de sy┭o┭y┬ so┬ ┍ör┍attar┭a ピaserade ko┭ブeptidé┭ 茎Uttryブks┍ulla s┬aker荊 på. 

Karaktärer┭as ┭jut┭i┭┎suttryブk sy┍tar till att ┍ör┬edla kär┭värdet kvalité. Värderi┭┎e┭ visar att 

tolk┭i┭┎e┭ av ordet kvalité verkar skilja si┎ åt hos respo┭de┭ter┭a oブh ┍ör┍attar┭a, oブh ピidrar 

sa┭┭olikt till att ordet kvalité i┭te upp┍attas i ┍il┬utkastet i de┭ ┬å┭ ┍ör┍attar┭a ö┭skat. 茎Gott荊 ka┭ 

doブk ses so┬ e┭ ┍ördelakti┎ assoブiatio┭, alltså ┭å┎ot so┬ till┎odoser ett ピehov hos ko┭su┬e┭te┭ 

e┭li┎t Na┭da┭ 兄se 祈.畿.3啓.  
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Det ピlev tydli┎t att Italie┭ ┍rä┬st ┍ör┬edlades ┎e┭o┬ ┬usike┭ oブh produkter┭a 兄se 稀.貴.祈啓. Valet av 

vilka produkter so┬ skulle eねpo┭eras ┎ru┭dades i e┭käte┭ 兄se ピila┎a 畿啓 – ピåde de produkter so┬ är 

┍örk┭ippade ┬ed Zeta, ┬e┭ äve┭ de so┬ ┍å assoブierade. Detta ┎jordes ┍ör att skapa i┎e┭kä┭┭i┭┎ 兄se 

祈.畿.3啓 oブh ┍ör att ┍ör┬edla ett ピrett sorti┬e┭t. Då respo┭de┭ter┭a upp┬ärksa┬┬ar att Zeta äve┭ 

erピjuder ovä┭tade produkter, so┬ ピö┭or, ┎er ┍il┬e┭ ett i┭tryブk av att Zeta har ett ピrett sorti┬e┭t 

兄se 稀.貴.祈啓.  

 

Sa┬tli┎a respo┭de┭ter ku┭de e┍ter att ha sett ┍il┬e┭ återピerätta dess ┎ru┭dピudskap. Däre┬ot 

┍ra┬┎iブk det att de┭ äldre ┬ål┎ruppe┭ tyブkte att ┍il┬e┭s hö┎a te┬po ┎jorde det svårt att upp┍atta 

oブh läsa alla 茎uttryブksord荊 – ┭å┎ot de┭ y┭┎re ┬ål┎ruppe┭ i┭te ko┬┬e┭terade 兄se 稀.貴.祈啓. Tvärto┬ 

påpekade e┭ av de y┭┎re respo┭de┭ter┭a att de s┭aピピa klippe┭ ピidro┎ till e┭ positiv stä┬┭i┭┎. 

För┍attar┭a a┭ser att te┬pot i┭te ┍år saktas ┭er så ┬yブket i de┭ ┬å┭ att ┍il┬e┭ riskerar att tappa de┭ 

rappa kä┭sla┭ so┬ sy┍tar till att ┍ör┬edla varda┎. 

 

5.2 Förslag på utveckling av filmutkast 

Uti┍rå┭ ova┭ a┭alys ka┭ ┍il┬utkastet 兄se ピila┎a 記啓 utveブklas till e┭ slut┎iltli┎ versio┭ ┎e┭o┬ att dels 

┍örstärka ko┭traste┭ ┬ella┭ teねt oブh ピild, ┍ör att i┭te riskera att orde┭ so┬ ┍ör┬edlar ┍il┬e┭s 

ピudskap ┎år ピetraktare┭ ┍örピi.  Dels ka┭ te┬pot dras ┭ed ┭å┎ot oブh ┍ärre klipp a┭vä┭das. 

Dessuto┬ ka┭ ┍il┬e┭s slutsブe┭ avslutas ┬ed e┭ traditio┭ell ┍a┬ilje┬idda┎, istället ┍ör e┭ 

┍est┬idda┎, ┍ör att ┍örtydli┎a kär┭värdet 茎┍a┬ilj荊. 
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6. Slutsats: Så förmedlas kärnvärden genom storytelling 

De┭┭a ka┭didatuppsats sy┍tar till att u┭dersöka hur ┬a┭ ka┭ ┍ör┬edla ett varu┬ärkes kär┭värde┭ 

┎e┭o┬ storytelli┭┎. Storytelli┭┎ är e┭ ┬ark┭ads┍öri┭┎s┬etod so┬ ka┭ a┭vä┭das oavsett ┬ediu┬ 

兄se 祈.祈啓. Äve┭ o┬ de┭┭a studie┭ a┭vä┭der ┍il┬ so┬ eねe┬pel, a┭ses slutsatser┭a ┭eda┭ där┍ör vara 

över┍örピara till all sorts storytelli┭┎ oavsett ┬edie.  

 

Storytelli┭┎ ┎ör det ┬öjli┎t att ┍ör┬edla tre ┎å┭┎er så ┬yブket i┭┍or┬atio┭ jä┬┍ört ┬ed o┬ ┬a┭ 

prese┭terar de┭ rakt upp oブh ┭ed 兄se 祈.祈啓. Studie┭ visar att storytelli┭┎ lä┬par si┎ väl so┬ 

┬ark┭ads┍öri┭┎s┬etod ┭är kär┭värde┭ ska ko┬┬u┭iブeras, e┍terso┬ respo┭de┭ter┭a upp┍attade 

┍lera av de kär┭värde┭ so┬ ┍il┬e┭ ┍örsöker ┍ör┬edla. Däre┬ot var det två kär┭värde┭ so┬ i┭te 

upp┍attades lika tydli┎t 兄se 5.畿啓, oブh där┍ör dras slusatse┭ att det är svårt att ┍ör┬edla ┬å┭┎a 

kär┭värde┭ på kort tid ┎e┭o┬ storytelli┭┎.  

 

För┍attar┭a valde att i┭te porträttera e┭ traditio┭ell ┬idda┎ ┬ed e┭ kär┭┍a┬ilj, då 

varda┎s┬idda┎e┭ lika ┬yブket är e┭ lu┭ブh på joピピet eller e┭ s┭aピピ ┬idda┎ i┭┭a┭ trä┭i┭┎. Studie┭ 

visar doブk att e┭dast vissa av respo┭de┭ter┭a upp┍attade ┍a┬ilj so┬ ett kär┭värde 兄se 5.畿啓. Där┍ör 

dras slutsatse┭ att det i storytelli┭┎ är ┭ödvä┭di┎t att upp┭å e┭ ピala┭s ┬ella┭ att vara 

verkli┎hetstro┎e┭ oブh ┬oder┭ – oブh a┭spela på sブhaピlo┭ピilder ┍ör att ┍örtydli┎a sitt kär┭värde.  

 

Det är ブe┭tralt ┍ör ett varu┬ärke att dess varu┬ärkesi┬a┎e är tilltala┭de 兄se 祈.畿.3啓.  Studie┭ visar att 

sa┬tli┎a respo┭de┭ter ┍iブk positiva assoブiatio┭er till Zeta taブk vare de lek┍ulla ピe┎reppe┭, 

karaktärer┭as a┭siktsuttryブk oブh ┬usike┭ 兄se 5.畿啓. Där┍ör dras slutsatse┭ att hu┬or oブh ┬usik ka┭ 

a┭vä┭das i storytelli┭┎ ┍ör att skapa positiva assoブiatio┭er till ett varu┬ärke. 

 

Mål┎ruppe┭s tidi┎are er┍are┭heter oブh ko┭teねt av┎ör vilka assoブiatio┭er de ┍år 兄se 祈.畿.3啓. Studie┭ 

visar att ┬ål┎ruppe┭ upp┍attade Italie┭ ┎e┭o┬ ┬usike┭ oブh produkter┭a, Sveri┎e ┎e┭o┬ de┭ röda 

stu┎a┭ oブh kli┬atet, varda┎ ┎e┭o┬ de allda┎li┎a situatio┭er┭a, ┍a┬ilj ┎e┭o┬ karaktärer┭a i olika 

åldrar oブh ko┭stellatio┭er sa┬t kvalité ┎e┭o┬ a┭siktsuttryブke┭ oブh kä┭slor┭a 兄se 5.畿啓. Där┍ör dras 

slutsatse┭ att a┭vä┭d┭i┭┎ av ┬usik sa┬t väl valda i┭spel┭i┭┎splatser oブh karaktärer är ett sätt att 

┍ör┬edla kär┭värde┭ ┎e┭o┬ storytelli┭┎.  
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7. Diskussion  

  

7.1 Teoretiskt ramverk 

De┭ teori oブh ┍orsk┭i┭┎ so┬ prese┭teras i det teoretiska ra┬verket a┭ses vara releva┭t oブh 

trovärdi┎. Däre┬ot är ä┬┭eso┬råde┭a storytelli┭┎, ピerättartek┭ik oブh varu┬ärke ピrett oブh de┭┭a 

studie┭ har på ┎ru┭d av tidsピrist e┭dast ピerört e┭ del av de┭ litteratur so┬ ┍i┭┭s i ä┬┭e┭a. 

För┍attar┭a a┭ser doブk att spä┭┭vidde┭ oブh variatio┭e┭ är stor i val av re┍ere┭ser oブh att 

teori┎ru┭de┭ där┍ör ┎er e┭ överskådli┎ oブh rättvis ピild av det valda ä┬┭eso┬rådet.  

 

När det ┎äller produktio┭stek┭iska detaljer so┬ ljud oブh ljus har ┍ör┍attar┭a valt att ko┬ピi┭era 

vete┭skapli┎a artiklar ┬ed he┬sidor so┬ i┭te är ┎ru┭dade i ┍orsk┭i┭┎, uta┭ s┭arare ピaserade på 

ピra┭sブhku┭skap. För┍attar┭a ピedö┬er att de┭ här ko┬ピi┭atio┭e┭ hjälpte de┬ ピäst u┭der arピetet 

┬ed i┭spel┭i┭┎e┭ av ┍il┬e┭.  

 

7.2 Metod 

I de┭┭a studie har ┍orsk┭i┭┎ ┎e┭o┬ desi┎┭ a┭vä┭ts. För att skapa struktur i arピetet ut┎iブk e┭ del av 

┬etode┭ uti┍rå┭ Arvolas desi┎┭proブess so┬ justerades ┍ör att på ピästa ┬öjli┎a sätt svara på sy┍tet. 

E┭ kvalitativ värderi┭┎s┬etod a┭vä┭des då ┍ör┍attar┭a ville ┍å ┍ärre, djupa i┭sikter s┭arare ä┭ 

┬å┭┎a ytli┎a. Detta ┍ör att ┍ör┍attar┭a skulle ┍å i┭┍or┬atio┭ o┬ var┍ör respo┭de┭ter┭a ┍iブk vissa 

assoブiatio┭er. Det hade varit ö┭skvärt ┬ed ┍ler respo┭de┭ter ┍rå┭ olika ┎eo┎ra┍iska o┬råde┭, ┍ör att 

┍å ett ┬er o┬┍atta┭de oブh trovärdi┎t resultat. De┭ kvalitativa värderi┭┎e┭ visade ä┭doブk på 

lik┭a┭de svar ┍rå┭ de tio delta┎ar┭a, oブh ┬ätt┭ad a┭så┎s där┍ör ha upp┭åtts.  

 

7.3 Genomförande 

Studie┭ har ut┎ått ┍rå┭ e┭ ┍iktiv ku┭d, vilket u┭der┬i┭erar resultatets trovärdi┎het. E┍terso┬ 

┍ör┍attar┭a i┭te ┬ed säkerhet ka┭ veta att deras tolk┭i┭┎ar kri┭┎ varu┬ärkets kär┭värde┭ oブh 

┬ål┎rupp stä┬┬er övere┭s ┬ed verkli┎hete┭, ka┭ i┭te resultatet ses so┬ helt till┍örlitli┎t.  

 

I ┍ase┭ ピrai┭stor┬i┭┎ ut┎iブk ┍ör┍attar┭a ┍rä┬st ┍rå┭ si┎ själva ┭är de skissade kri┭┎ kär┭värde┭a 

so┬ skulle ly┍tas ┍ra┬ i ┍il┬e┭. Fil┬e┭ ピy┎┎er alltså till största del på ┍ör┍attar┭as e┎┭a ta┭kar kri┭┎ 

orde┭ varda┎, Sveri┎e, ┍a┬ilj, kvalité oブh Italie┭ – äve┭ o┬ åsikter ┍rå┭ ┍okus┎ruppe┭ vä┎des i┭ till 
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viss del. I det här skedet av desi┎┭proブesse┭ hade det varit ┍ördelakti┎t o┬ ┍ör┍attar┭a ta┎it hjälp av 

┍ler perso┭er, e┍terso┬ det ┍ra┬ko┬ u┭der värderi┭┎e┭ att ordet 茎kvalité荊 oブh 茎┍a┬ilj荊 tolkades 

olika av ┍ör┍attar┭a oブh respo┭de┭ter┭a.  

 

Äve┭ i 茎Ko┭ブeptualiseri┭┎ av idéer荊 var det ┍ör┍attar┭a själva so┬ värderade oブh till slut valde 

┍il┬ko┭ブept.  Äve┭ o┬ valet i┭te ┎jordes ┎odtyブkli┎t, uta┭ ┎e┭o┬ e┭ värderi┭┎s┬atris, ┍i┭┭s det 

ä┭då risk att valet ピlir suピjektivt då ┍ör┍attar┭a reda┭ ┍rå┭ ピörja┭ hade tre ko┭ブept de spo┭ta┭t 

tyブkte var ピättre ä┭ de övri┎a. I ett skarpt uppdra┎ hade ┍öreta┎et själva ┍ått vara ┬ed oブh påverka 

valet – ┬e┭ e┍terso┬ uppdra┎et var ┍iktivt ┍a┭┭s i┭te de┭ ┬öjli┎hete┭ oブh ┍ör┍attar┭a valde där┍ör 

att lita på si┭a e┎┭a ku┭skaper i┭o┬ ┬ark┭ads┍öri┭┎ oブh desi┎┭. Däre┬ot är studie┭s 

desi┎┭proブess e┭kel att ┍ölja, vilket ┍ör┍attar┭a a┭ser ピidra till att studie┭s reliaピilitet stärks.  

 

Sa┬tli┎a respo┭de┭ter ┍rå┭ värderi┭┎e┭ var i åldrar┭a 祈0-5規 år, där seね av respo┭de┭ter┭a var 祈0-祈5 

år oブh ┍yra 30-5規 år. De är i┭o┬ ┬ål┎ruppe┭ ┍ör Zeta, ┬e┭ sa┬tli┎a ピor i Öster┎ötla┭d vilket ka┭ 

ha påverkat resultatet. Det hade varit ┍ördelakti┎t o┬ ┍ler respo┭de┭ter ピosatta på ┍ler orter i 

Sveri┎e, oブh i┭te e┭dast i Öster┎ötla┭d, hade delta┎it. På ┎ru┭d av studie┭s o┬┍att┭i┭┎ oブh 

tidsピrist har det i┭te varit ┬öjli┎t att ┎e┭o┬┍öra.  

 

Resultatet av värderi┭┎e┭ ka┭ ha påverkats av att de ┍lesta respo┭de┭ter e┭dast så┎ ┍il┬e┭  

e┭ ┎å┭┎, då det ka┭ ha varit svårt ┍ör de┬ att ko┬┬a ihå┎ vad de hade sett. Flera av respo┭de┭ter┭a 

ピad o┬ att ┍å titta på ┍il┬e┭ ä┭┭u e┭ ┎å┭┎ ┍ör att ku┭┭a ┎e svar på ┍rå┎or┭a, vilket i┭dikerade att de 

hade svårt att ┬i┭┭as. Resultatet skulle eve┭tuellt ku┭┭a ピli a┭┭orlu┭da o┬ sa┬tli┎a respo┭de┭ter 

┍iブk se ┍il┬e┭ ┍lera ┎å┭┎er, då det är på det sättet rekla┬┍il┬ ピrukar a┭vä┭das. Resultatet av 

värderi┭┎e┭ ka┭ trots det ä┭då a┭ses vara trovärdi┎t, då respo┭de┭ter┭as svar på┬i┭de o┬ vara┭dra 

oブh ut┎jorde ett ┬ö┭ster – vilket ┍ör┍attar┭a ku┭de a┭alysera oブh dra slutsatser uti┍rå┭.  

 

Ytterli┎are ┭å┎ot so┬ ka┭ ha påverkat värderi┭┎e┭ är att ┍ör┍attar┭a prese┭terade de avsedda 

kär┭värde┭a i slutet av i┭tervju┭ där respo┭de┭ter┭a ┍iブk värdera dessa. O┬ i┭te ┍ör┍attar┭a 

prese┭terat dessa var det ovisst o┬ kär┭värde┭a överhuvudta┎et skulle o┬┭ä┬┭as av 

respo┭de┭ter┭a. Ett tydli┎t eねe┬pel är kär┭värdet 茎varda┎荊 – ett ord so┬ e┭dast ┭å┎ra ┍å 
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respo┭de┭ter a┭vä┭de ┭är de ┍ritt ┍iブk ピeskriva ┍il┬e┭. När 茎varda┎荊 däre┬ot prese┭terades av 

┍ör┍attar┭a a┭så┎ ┬ajoritete┭ att det var det ord so┬ ┍il┬e┭ ┍rä┬st ┍ör┬edlade.   

 

So┬ alltid i e┭ värderi┭┎sproブess ┍i┭┭s det e┭ risk att respo┭de┭ter┭a skattade kär┭värde┭a hö┎re 

på likertskala┭ ä┭ vad de hade ┎jort o┬ de varit a┭o┭y┬a, e┍terso┬ ┬a┭ so┬ respo┭de┭t te┭derar 

att vilja vara i┭tervjuare┭ till la┎s. Det är o┬öjli┎t ┍ör ┍ör┍attar┭a att av┎öra detta, ┬e┭ o┬ så ä┭då 

har skett a┭ser ┍ör┍attar┭a trots det att resultatet ┍rå┭ värderi┭┎e┭ var värde┍ull – e┍terso┬ svare┭ 

lik┭a┭de vara┭dra oブh ┬ö┭stret kri┭┎ vilka kär┭värde┭ so┬ i┭te upp┍attades ä┭då ピlev sy┭li┎t.  

 

Fil┬e┭s kvalitet, det produktio┭s┬ässi┎a, är ytterli┎are ┭å┎ot so┬ ka┭ ha påverkat resultatet av 

värderi┭┎e┭. 1jussätt┭i┭┎, ljuduppta┎┭i┭┎ oブh ┍il┬e┭s ┎e┭erella kvalitet påverkar respo┭de┭ter┭as 

assoブiatio┭er oブh kä┭sla kri┭┎ ┍il┬e┭. För┍attar┭a har doブk ┍örsökt produブera ピästa ┬öjli┎a ┍il┬ 

uti┍rå┭ de ┍örutsätt┭i┭┎ar oブh ┍örku┭skaper de ピesitter.  

 

Det har varit o┬öjli┎t att i de┭┭a studie puピliブera ┍il┬e┭ oブh u┭dersöka ┬ål┎ruppe┭s ┍aktiska 

respo┭s på de┭ i e┭ verkli┎ situatio┭. O┬ det hade ┎jorts hade det ökat studie┭s validitet. Däre┬ot 

sta┭┭ade i┭te idé┭ på ett ko┭ブeptstadie, uta┭ ko┭kretiserades i e┭ ┍aktiskt ┍il┬ so┬ värderades, 

vilket ä┭då ┎er studie┭ viss validitet.  

 

7.4 Analys 

Resultatet ┍rå┭ värderi┭┎e┭ har utvärderats av ┍ör┍attar┭a själva, so┬ ka┭ ha påverkat sluresultatet. 

Däre┬ot ┍öljde respo┭de┭ter┭as svar ett tydli┎t ┬ö┭ster, vilket u┭derlättade ┍ör ┍ör┍attar┭a att vara 

oピjektiva oブh ut┍öra e┭ rättvis a┭alys.  

 

För┍attar┭a a┭ser att studie┭ har upp┍yllt sitt sy┍te, e┍terso┬ de┭ har utrett oブh ┎ett ett eねe┬pel på 

hur ┬a┭ ka┭ ┎öra ┍ör att ┍ör┬edla ett varu┬ärkes kär┭värde┭ ┎e┭o┬ storytelli┭┎.  

 

7.5 Studiens relevans 

Studie┭s resultat är av eねter┭ releva┭s, e┍terso┬ slutsatser┭a ka┭ a┭vä┭das i ┍ler ┬edier ä┭ rörli┎ 

ピild. Själv┍allet är ┬usik svårt att appliブera i till eねe┬pel e┭ a┭┭o┭s eller e┭ verksa┬hetsピerättelse, 

┬e┭ studie┭s restera┭de slutsatser ┎år att tillä┬pa såväl i teねt so┬ i ピild. Slutsatser┭a a┭ses vara så 

pass ┎e┭eraliserピara att de ka┭ a┭vä┭das i all ┬ark┭ads┍öri┭┎ so┬ sy┍tar till att stärka oブh ┍ör┬edla 
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ett varu┬ärkes kär┭värde┭ ┎e┭o┬ storytelli┭┎, oavsett o┬ varu┬ärket verkar i┭o┬ 

livs┬edelssektor┭ eller ej.   

Tidi┎are ┍orsk┭i┭┎ visar dels vikte┭ av att ┍ör┬edla si┭a kär┭värde┭, dels att storytelli┭┎ är e┭ 

e┍┍ektiv ┬ark┭ads┍öri┭┎s┬etod. De┭┭a studie eねe┬pli┍ierar oブh ピevisar e┍┍ektivitete┭ av att 

ko┬ピi┭era dessa. Där┍ör a┭ses studie┭ vara av i┭ter┭ releva┭s. 

7.6 Rekommendation för vidare studier

Försla┎ på ┍ortsatta studier är att ut┍öra studie┭ skarpt, där ko┭kret i┭┍or┬atio┭ o┬ varu┬ärket 

ka┭ sa┬┬a┭ställas oブh a┭vä┭das, ┍ör att ┍å ett ┬er till┍örlitli┎t resultat. För att ┍å djupare i┭sikter är 

ett ┍örsla┎ att i┬ple┬e┭tera rekla┬┍il┬e┭ oブh däre┍ter ┬äta dess e┍┍ekt hos ┍ler respo┭de┭ter på 

┍ler orter. För att resultatet ska ピli ┬er all┬ä┭t oブh vederhä┍ti┎t vore det i┭tressa┭t att u┭dersöka 

┍öreta┎ ┍rå┭ olika ピra┭sブher. 

Det vore äve┭ i┭tressa┭t i vidare studier att jä┬┍öra storytelli┭┎ ┬ed e┭ a┭┭a┭ 

┬ark┭ads┍öri┭┎s┬etod, ┍ör att urskilja vilke┭ av ┬etoder┭a so┬ lä┬par si┎ ピäst vid ┍ör┬edli┭┎ av 

kär┭värde┭.  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 

Vem är Zeta? 

1. Hur gammal är du?

2. När du tänker på Zeta, vilka associationer får du? Välj tre alternativ.

3. Vilka produkter förknippar du med Zeta?

20-30 35 av 44

31-40 2 av 44

41-50 2 av 44

51-60 4 av 44

61-70 0 av 44

71-80 1 av 44

Medelhavet 27 av 44

Sverige 3 av 44

Italien 27 av 44

Kvalité 23 av 44

Familj 5 av 44

Passion 8 av 44

Tradition 18 av 44

Vardag 4 av 44

Enkla råvaror 6 av 44

Hemlagat 9 av 44

Olivolja 21 av 44

Pasta 9 av 44

Oliver 13 av 44

Breoliv 1 av 44

Ost 1 av 44

Soltorkade tomater 3 av 44



5. Hur dyra anser du att Zetas produkter är? Från skala 1-5, där 1 är billigt och 5 är dyrt.  

Vinäger 2 av 44

Fetaost 11 av 44

Halloumi 2 av 44

Rapsolja 3 av 44

Tapenad 1 av 44

Parmesan 2 av 44

Grissini 1 av 44

Pesto 3 av 44

Bönor/linser 3 av 44

Såser 1 av 44

Burrata 1 av 44

Mozarella 1 av 44

Chark 1 av 44

Olja 5 av 44

Tomater 1 av 44

”Annat på burk” 1 av 44

Små röror/kräm på burk 1 av 44

Tryffelolja 1 av 44

1 0 av 44

2 3 av 44

3 20 av 44

4 21 av 44

5 0 av 44



Bilaga 2. Intervjuguide: Filmproducent 
 
Intervju med filmproducent 
 
)eskriv hur e┭ typisk uppstartsproブess ピrukar se ut ┍ör di┎.  
 
Hur ser e┭ produktio┭spla┭ ut? 
 
Har du ┭å┎ra tips kri┭┎ ljussätt┭i┭┎?  
 
Vad reko┬┬e┭derar du att a┭vä┭da? Stativ, ha┭dhållet? I vilka situatio┭er oブh var┍ör? 
 
Stä┬┬er det att ┬a┭ ピör ha 畿/50 seku┭d slutartid oブh 祈5 ピilder per seku┭d? 
 
Hur vikti┎t a┭ser du att ljud är i ┍il┬? Tips på sidor ┬ed ┎ratis ┬usik? 
 
Fi┭┭s det ┭å┎o┭ 茎┎ylle┭e re┎el荊 ┭är det ┎äller redi┎eri┭┎ oブh klipptid?  
 
Hur är det ┬ed vi┭klar – ┍i┭┭s det re┎ler där?  
 
Hur tä┭ker du kri┭┎ över┎å┭┎ar ┬ella┭ sブe┭er? 
 
Redi┎eri┭┎sproブesse┭ – tips oブh triね? 
 
)ör ┬a┭ – äve┭ i e┭ rekla┬┍il┬ – tä┭ka på de┭ dra┬atiska kurva┭? 
 



Bilaga 3. Intervjuguide: Fokusgrupp 
 

Intervjuguide 
 
Hej och välkomna! 
 
Taブk ┍ör att ┭i tar er tid. Vi har preブis påピörjat vårt eねa┬e┭sarピete so┬ ピerör ┬atvaru┬ärket Zeta. 
Sy┍tet ┬ed eねa┬e┭sarピetet är att ta ┍ra┬ ett ┍örsla┎ på e┭ ┍iktiv ┍il┬ so┬ Zeta skulle ku┭┭a 
a┭vä┭da i ┬ark┭ads┍öri┭┎ssy┍te.  
 
Diskussio┭e┭ i da┎ ko┬┬er ┍rä┬st att ha┭dla o┬ er ピild av ┍öreta┎et Zeta. Äve┭ o┬ det här är e┭ 
ko┭stlad situatio┭, så ┍örsöka att svara så spo┭ta┭t so┬ ┬öjli┎t. Det ┍i┭┭s, so┬ ピeka┭t, i┭┎a rätt 
eller ┍el. Vi pla┭erar att det här ska ta ┬aね e┭ halvti┬┬e.  
 
Först skulle vi vilja att ni försöker beskriva en typisk vardagsmiddag hemma hos er? 
 
Utifrån filmen, hur skulle ni beskriva varumärket Zeta? Väcker den några specifika känslor? 
Varför? 
 
Pesto, olivolja och kikärtor från Garant, Ica, Fontana, Barilla och Zeta ställs fram. Vilken av 
dessa tror ni är godast? 〒utan prislappar→ Varför? 
 
Vilken av dessa tror du att du skulle köpa? 〒med prislappar→ Varför den valda? 
 
Hur väl tycker du att respektive påstående stämmer in på Zeta?  
Svara genom att sätta ett kryss på linjen.  
 

 



Bilaga 4. Konceptidéer 

 
Konceptidé 畿: Drö┬┬en o┬ Italien 
Ett par sitter i sitt kök oブh sysslar ┬ed sitt ru┭t ┬atピordet. De┭ e┭a övar italie┭ska på ┎oo┎le 
tra┭slate oブh de┭ a┭dra har e┭ trave ┬ed turistピöブker o┬ A┬al┍ikuste┭, Ro┬ oブh Tosブa┭a 
┍ra┬┍ör si┎. Radio spelas i ピak┎ru┭de┭. Klipp till kväll, pasta ┬ed to┬at oブh ┬ozzarella står 
┍ra┬┬e på de┭ rödvita duke┭, italie┭sk ┬usik spelas i ピak┎ru┭de┭ oブh paret ┭juter av drö┬┬e┭ 
o┬ Italie┭ – i Sveri┎e.  
 
Konceptidé 祈: Drö┬┬en o┬ Italien alternativ 祈 
E┭ ┍a┬ilj ┍örピereder kvälle┭s ┬idda┎, ute är det ┎rått oブh stä┬┭i┭┎e┭ är lå┎. Nå┎o┭ öpp┭ar e┭ 
Zetaprodukt, ser ┍å┭i┎t ┎lad ut oブh tar ┭å┎ra da┭sste┎, sju┭┎er ┬ed i de┭ italie┭ska låte┭ ┬eda┭ 
reste┭ av ┍a┬ilje┭ tittar på.  
 
Konceptidé 季: Zeta – när so┬ helst 
Perspektiv ova┭i┍rå┭ på ett ピord. E┭ produkt ┍rå┭ Zeta visas på dukat ┍estピord, hä┭der so┬ tar ┍ör 
si┎ av ┬ate┭ ┍ör e┭ livli┎ stä┬┭i┭┎. Klipp till att Zeta olivolja ri┭┎las över ┬atlådor. Klipp till att e┭ 
Zetaprodukt står på ピordet tillsa┬┬a┭s ┬ed e┭ vatte┭┍laska –  ピåda ┎raピピas ta┎ av ┭å┎o┭ på 
språ┭┎. Klipp till att Zeta ピres på e┭ ┬aブka. Avslutas ┬ed lo┎┎a, teねt oブh voiブe over :茎Zeta – ┭är 
so┬ helst荊.  
)ildspråk: Tä┭k tid┭i┭┎e┭ )u┍┍é, i┭sta┎ra┬ 
Musik: Italie┭sk ┬usik? 
 
Konceptidé 稀: Mer Italienare än vad du tror 
Sブe┭e┭ utspelar si┎ vid e┭ ┍a┬ije┬idda┎. Nå┎o┭ av ┍a┬ilje┬edle┬┬ar┭a äter Zeta oブh ピeter si┎ 
a┭┭orlu┭da. Yvi┎a ┎ester oブh pratar italie┭ska, k┭äpper upp e┭ k┭app av skjorta┭. Förstärks ┬ed 
italie┭sk ┬usik. Avslutas ┬ed lo┎┎a, teねt oブh voiブe over :茎Zeta – tar ┍ra┬ italie┭are┭ i di┎荊.  
兄Ta┎li┭e: Tar ┍ra┬ italie┭are┭ i di┎ // Göd 兄se o┬, ta ha┭d o┬啓 Italie┭are┭ i di┎ // Du är ┬er 
italie┭are ä┭ vad du tror // Det ピor e┭ italie┭are i oss alla啓 
 
Konceptidé 紀: Situation Zeta 
E┭ varda┎ssituatio┭ so┬ utspelar si┎ vid ┬atピordet, där ett par tja┍sar o┬ ┭å┎ot. Visas ┎e┭o┬ 
kroppsspråk s┭arare ä┭ dialo┎, vilda ┎estikulera┭de ┎ester oブh uttryブk av ピesvikelse i sloと-┬o. På 
ピordet står pasta ┬ed pesto so┬ ピåda äter av, oブh sブe┭e┭ avslutas ┬ed e┭ pestopuss. Avslutas ┬ed 
lo┎┎a, teねt oブh voiブe over :茎Zeta – ┍rå┭ e┭ ┍a┬ilj där ┬at är kärlek荊.  
 
Konceptidé 徽: Zeta┬inen 
E┭ ┍a┬ilj sitter oブh äter ru┭t ┬atピordet. I┭zoo┬at oブh kä┭slor┭a åter┎es i sloと┬o, där teねt dyker 
upp oブh ピe┭ä┬┭er tu┎┎a┭ so┬ Tape┭adtu┎┎a┭, e┭ ┭jut┭i┭┎ i ピliブke┭ so┬ kallas 茎)ö┭ピliブke┭荊, 
i┭zoo┬ad ピild på ┬u┭┭e┭ e┍ter att slurpat i si┎ spa┎etti so┬ kallas 茎Spa┎ettislurpe┭荊 oブh lik┭a┭de. 
Ko┭ブeptet ska åter┎e e┭ varda┎s┬idda┎ ┬itt i veブka┭, oブh kä┭slouttryブke┭ ska sy┬ピolisera hur 



┎oda Zetas produkter är. Avslutas ┬ed lo┎┎a, teねt oブh voiブe over :茎Zeta – ┍rå┭ e┭ ┍a┬ilj där ┬at är 
kärlek荊.  
 
Konceptidé 規: Svetalien 
E┭ ┍usio┭ av Italie┭ oブh Sveri┎e. Ska visa att Italie┭ oブh Sveri┎e ┎år att ┬iねa. Till eねe┬pel pestosill, 
jord┎uピピar oブh ┍etaost, ┍ärskpotatis oブh soltorkade to┬ater.  
 
Konceptidé 記: ┬┬┬h 
Ko┭ブeptet ┍okuserar på ljud- oブh kä┭slouttryブk. Nå┎o┭ öpp┭ar e┭ ピurk oliver oブh låter 茎┬┬┬h荊, 
klipp till ┭å┎o┭ so┬ klappar si┎ lätt på ┬a┎e┭ e┍ter ┬idda┎e┭ oブh suブkar ┭öjt, klipp till ┭å┎o┭ 
sträブker si┎ e┍ter olivolja i ┬ata┍┍äre┭ oブh uttryブker 茎yeeeessss荊 oブh lik┭a┭de. Avslutas ┬ed lo┎┎a, 
teねt oブh voiブe over :茎Zeta – ┍rå┭ e┭ ┍a┬ilj där ┬at är kärlek荊. 
 
 



Bilaga 5. Storyboardskisser



Bilaga 6. Synopsis 

 
Synopsis - Uttrycksfulla smaker 
 
Längd: Cirka 30 seku┭der 
Genre: Rekla┬┍il┬ 
Nyckelord: Varda┎, ┬at┎lädje, ryt┬ 
Ljudピild: Italie┭sk ┬usik + ljud ┍rå┭ sブe┭er┭a. 
Avsändare: Zeta 
Målgrupp: Matla┎┭i┭┎si┭tresserade vuね┭a 
 
 
Ko┭ブeptet ha┭dlar o┬ karaktärer i olika livssituatio┭er so┬ la┎ar ┬at/äter ┬at ┍rå┭ Zeta. 

Uppピy┎┎┭ade┭ till att de ┍aktiskt äter ┬ate┭ ┎år i raskt te┬po, s┭aピピa klipp┭i┭┎ar ┬ed s┬å hi┭tar 

o┬ ┬iljö┭ so┬ karaktäre┭ ピe┍i┭┭er si┎ i oブh vad de┭ la┎ar. Produkte┭ i si┎ är i┭te i ┍okus, uta┭ 

s┭arare uttryブket karaktäre┭ ┎ör ┭är de┭┭e äter produkte┭. Uttryブket ┍ryses oブh ピe┭ä┬┭s so┬ 

eねe┬pelvis 茎pastapuste┭荊, 茎ピö┭ピliブke┭荊 eller 茎pestopuss荊. För att ┍örtydli┎a ve┬ avsä┭dare┭ är 

avslutas ko┭ブeptet ┬ed lå┭┎sa┬┬are klipp på e┭ ┍est┬idda┎, där de produkter so┬ ピlivit 

o┬┭ä┬┭da är i ┍okus, oブh lo┎otyp oブh ta┎-li┭e 茎uttryブks┍ulla s┬aker荊 k┭yter ihop ko┭ブeptet.  

 



Bilaga 7. Manus 
 
 

UTTRYCKSFULLA SMAKER 
MANUS/STORYBOARD  

 
SCEN 1:PASTAPUST 
 
Scenangivelse 
(Miljö, tidpunkt, plats) 
Inomhus i villa, dagtid, Ljungsbro (Linköping) 
 
Inspelning 
Dagtid, sen eftermiddag.  

 
Scenanvisningar 
(vad som ska hända) 
Linn, 12 år, står på händer och väntar på att pastan ska bli klar. 
Pastavatten kokar, äggklocka ringer och Linn hoppar ner från att 
hon står på händerna. Hon slevar upp mycket pasta på en tallrik, 
drar ut stolen och sätter sig, tar tag i besticken och är påväg 
att hugga in. Linn lutar sig tillbaka och klappar sig nöjt på 
magen, pustar och en animerad linje från munnen med ordet 
“pastapust” dyker upp.  
 
Rekvisita + outfits 
Kastrull, pastaslev, tallrik, bestick. Ta med: äggklocka, pasta, 
köksbärstomater på burk. Outfit: vardagskläder.  
 
Kameravinkel Handling Ansiktsuttryck/ 

Känsla 
Ljudbild 

Halvbild 
framifrån 

Linn står på 
händer i köket 
med ansiktet mot 
kameran. 

Fokuserad  

Närbild 
snett 
ovanifrån 
 

Pastavatten 
kokar i kastrull 

 Kokande vatten 

Närbild äggklocka ringer 
på köksbänken  

 Ringande ljud 
från äggklocka 

Helbild  Linn går ned  Ljud från 



från handstående fötterna som 
dunsar i marken 

Halvbild 
framifrån 

Linn sitter vid 
köksbordet och 
slevar upp pasta 
på tallriken 

 ljud från 
slevandet 

Närbild Linn grabbar tag 
i gaffel.  

 
 

Ljud från 
bestick 

Halvbild 
framifrån 

Linn skjuter 
bort tallrik, 
lutar sig 
tillbaka och 
pustar 

tittar ut genom 
fönstret, nöjd.  

Pusten 

 
 
 
SCEN 2: BÖNBLICKEN 
 
Scenangivelse 
(Miljö, tidpunkt, plats) 
Utomhus vid port, inomhus i lägenhet (Miras/Ninas/Melinas?), 
dagtid(Norrköping) 
 
Inspelning 
Dagtid. 

 
Scenanvisningar 
(vad som ska hända) 
Mira och Nina, 22, stadsbor, är påväg hem till kollektivet. Nina 
öppnar porten till lägenhetshuset och tar tag i handtaget till 
dörren, de sparkar av sig skorna och rotar i skafferiet. Börjar 
hacka grönsaker och avslutar matlagningen med att ringla olivolja 
på salladen. Mira tittar upprymt på salladen och en animerad linje 
från ögonen dras med ordet “bönblicken”. 
 
Rekvisita 
Träskärbräda, kniv, fin skål, salladsbestick. Matvaror: bönor, 
sallad, körsbärstomater, fetaost, soltorkade tomater, olivolja.  
 
Kameravinkel Handling Ansiktsuttryck/ 

Känsla 
Ljudbild 

Helbild 
från sidan 

Nina öppnar 
porten, Mira är 
strax bakom.  

 Porten öppnas 



Närbild 
från sidan 

Skor som tas av   Ljudet från 
skorna 

Halvbild, 
Bakifrån 

Mira rotar i ett 
skafferi, 
sträcker sig 

 Rotandet 

Närbild, 
från sidan 

Kniv hackar 
sallad 

 Hackandet 

Halvbild, 
ovanifrån 

Mira ringlar 
olivolja på 
salladen. 
Bönorna i fokus.  

  

Närbild 
framifrån 

Lyfter skål på 
väg till bord, 
håller med båda 
händerna, 
tittar ner i 
skålen. 

Suktande blick 
på bönorna. 
Sugen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCEN 3: PESTOPUSS 
 
Scenangivelse 
Utomhus på uteplats intill en röd stuga. Stjärnorp(Linköping) 
 
Inspelning 
Dagtid. 

 
Scenanvisningar 
Ett äldre par (Yvonne och Hans) sitter och äter lunch vid sin 
uteplats på landet. Hans häller upp vatten, Yvonne doppar bröd i 
olja/pesto, strör flingsalt på brödet för att sedan böja sig fram 
för att ge Hans en puss. Klippet saktar in i rörelsen innan pussen 
fullbordas, och en animerad linje från de båda dras och förenas i 
ordet “pestopuss”.  
 
Rekvisita 
Tallrikar, bestick, glas, tillbringare, flingsalt, pesto, vitt 
bröd, blommor på bordet. Ljusa kläder (behöver inte matcha).  
 
Kameravinkel Handling Ansiktsuttryck/ 

Känsla 
Ljudbild 

Helbild, 
(etablerin
gsbild)  

Blomma/väx 
t i förgrunden. 
I Bakgrunden 
Yvonne och Hans 
som sitter vid 
matbord.  

 Ev något 
naturljud om det 
finns på plats 
(fågel?) 

Närbild, 
snett från 
sidan 

Hans häller upp 
vatten i glas 

 Vattenkluckande 

Helbild Trädkronor som 
vajar i vinden 

 Fågelkvitter 

Halvbild, 
snett 
ovanifrån 

Yvonne doppar 
bröd i pesto 

  

Närbild 
från sidan 

Yvonne strör 
salt 

  

Halvbild 
framifrån 
 

Yvonne sträcker 
sig för att ge 
Hans en puss 

“kärleksfullt”  

 



SCEN 4: FETAFLIN 
 
Scenangivelse 
Inomhus på arbetsplats, köksdelen. Köksö. DoSpace (Norrköping). 
 
Inspelning 
Dagtid. 

 
Scenanvisningar 
Simon, 25, är på jobbet och ska äta matlåda. Simon öppnar 
kylskåpet och värmer sin matlåda. När Simon tar ut sin matlåda ler 
han nöjt → “fetaflin”.  
 
Rekvisita 
Matlåda i glas, fetaost, gaffel, dator. Simon klädd i 
kontorsoutfit (skjorta + byxor).  
 
Kameravinkel Handling Ansiktsuttryck/ 

Känsla 
Ljudbild 

wsed Laptopen slås 
igen 

 Laptopen slås 
igen 

Helbild 
bakifrån 
ovanför 
axeln 

Simon öppnar 
kylskåpet 

  

Närbild 
från sidan 

Vrider på 
mikrovredet 

  

Halvbild 
framifrån 

Bränner sig 
nästan på den 
varma matlådan 
när Simon tar ut 
lådan från 
micron 

Stressad  

Halvbild 
från sidan 

Förbereder maten 
på gaffeln, 
påväg att äta 

  

Närbild  Fetaflina Nöjd  
 
 
 
SCEN 5: ZETAMIDDAG 
 



Scenangivelse 
Inomhus i lägenhet, vid köksbord. Förmodligen hos 
Melina(Norrköping). 
 
Inspelning 
Eftermiddag (börja skymma). 

 
Scenanvisningar 
Kameran har fokus på ett antal Zetaprodukter som står i 
förgrunden. Bakom produkterna, runt bordet, sitter flera människor 
och plockar av maten. 
 
Rekvisita 
Olivolja, pesto med sked, oliver, fetaost, bönor, körsbärstomater 
på burk, fina skålar med upphällt innehåll. Parmesan, rivjärn.  
 
Kameravinkel Handling Ansiktsuttryck/ 

Känsla 
Ljudbild 

Närbild 
från sidan 

Person som river 
parmesan 

Stimmigt/familjä
rt/uppsluppet 

Stimmigt, prat.  

Halvbild 
rakt 
framifrån 
på 
produktern
a 

I bakgrunden: 
Människor 
sträcker sig 
efter saker på 
bordet som är 
fint dukat. 
Förgrunden: 
Zetaprodukter 
som nämnts 
tidigare i 
fokus, som 
bönor, pesto 
etc.  

Stimmigt/familjä
rt/uppsluppet 

Stimmigt, prat. 

 



 

Bilaga 8. Filmutkast 

 



 



Filmutkast: https://vimeo.com/337725475
Lösenord: uttrycksfullasmaker



Bilaga 9. Intervjuguide: Värdering 
 
畿. a啓 )eskriv vad du ┭yss sett 兄┍örklara ┍il┬e┭啓.  
  ピ啓 Vad ┍år du ┍ör assoブiatio┭er? 兄)eskriv de┭ ┬ed ┭å┎ra ord啓 
  ブ啓 Var┍ör ┍år du dessa assoブiatio┭er┭a? 

 
祈. På e┭ skala ┍rå┭ 畿 – 5 hur väl tyブker du att ┍il┬e┭ ┍ör┬edlar ┍ölja┭de ord 
給där 1 共i┩te alls凶 och 5 共┨ycket väl凶旧 
 
Kvalité: 
Italie┭: 
Sveri┎e: 
Fa┬ilj: 
Varda┎: 
 
3. Vad är det so┬ ┎ör att du upp┍attar dessa ord 兄de ord so┬ respo┭de┭te┭ tyブks ┍ör┬edlas väl啓?  
 


