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Förord 
Så var det över. En utbildning på programmet för Samhälls- och kulturanalys är till sin ända i och 
med slutförandet av denna magisteruppsats. Det har varit en tuff skrivprocess för det här arbetet 
som har varit allt annan än problemfri, även om det också har varit givande och ibland till och 
med riktigt roligt.  
 
Under min utbildnings gång har mina större uppsatser på ett eller annat sätt berört 
ålderspensionärer, så även denna. Det började med hur äldre personer visar sin identitet via 
konsumtion, hur pensionärer beskrevs i politiska tal och nu, hur äldre personer beskrivs i 
reklamfilm och vilka varor de får företräda. Min fascination för denna typ av forskning kommer 
troligen från att jag hade en väldigt livsglad och aktiv mormor. Hon finns inte ibland oss längre, 
men kvar i mina tankar. Därför tillägnar jag detta arbete henne, Stina Troëng. 
 
Jag vill tacka de personer som står mig närmast och som har ömsom stöttat, ömsom gett en 
välbehövlig spark i baken. Speciellt min sambo Martin för att du har stått ut med alla videoband 
och alla dessa miljoners utskrifter av allt möjligt, vilka har brett ut sig över större delen av vår lilla 
lägenhet.  
 
Trevlig läsning. 
 

Stockholm, september 2006 
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Inledning 
Idag när man en vanlig kväll sätter sig framför TV: n och kanske ser en film kan man räkna med att 
ungefär var tjugonde minut kommer ett avbrott för reklam. Reklam i sig är fylld av osynliga regler 
och budskap som man som konsument inte i första anblicken tänker på. Här finns budskap för 
(förutom det obligatoriska budskapet om att marknadsföra en vara) könsroller, samhälleliga 
hierarkier mellan människor, normer för hur man ska och inte ska bete sig i vissa situationer etc. Det 
finns nästan hur många, mer eller mindre dolda, budskap som helst i reklamfilm. Ett av de budskap 
jag vill se närmre på är hur ålder används i marknadsföringen av en vara. Främst vill jag inrikta mig 
på hur äldre personer framställs och används i reklamfilmer, vilka varor de får representera osv. 
Varför jag har valt att fokusera min studie på äldre personer beror på att det inte finns så mycket 
liknande forskning kring äldre. Mycket av den forskning som finns ägnar sig åt äldre i behov av vård, 
även om kulturforskningen av äldre är på frammarsch, där äldre personers aktiva roll i samhället lyfts 
fram.  
 På grund av naturvetenskapernas framsteg har den mänskliga livslängden, i västvärlden, ökat 
med flera årtionden sedan början av 1900-talet. Politiker framhåller att om 30 år kommer var fjärde 
medborgare i Sverige vara över 65 år1 och den trenden ser likadan ut för resten av västvärlden. 
Samtidigt blir fokuseringen på ”det unga” och ungdomlighet bara starkare och starkare. Det är en 
paradox som, om den håller i sig, kommer att medföra att fler och fler människor kommer att känna 
sig exkluderade från samhället. På senare tid har det i pressen uppmärksammats att det inte görs så 
många TV- program för de äldre, och de program som har en hög andel äldre tittare föryngras så att 
de inte längre lockar den målgruppen, med hänvisning till att äldre personer inte är en köpstark 
grupp som går att påverka. Det min uppsats kommer att försöka visa är vilken plats de äldre får i det 
hetsiga konsumtionssamhälle vi nu lever i. Jag säger ”får” eftersom jag ämnar studera äldre som 
konsumenter utifrån ett ovanifrånperspektiv, alltså inte hur de äldre uppfattar sig själva som 
konsumenter utan mer hur marknaden ser dem som konsumenter. Den huvudsakliga empirin blir då 
reklam och särskilt TV-reklam. Varför just TV-reklam återkommer jag till i diskussionen kring 
empirin.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur ålder visas upp och får betydelse i reklamfilm och vad dessa 
filmer säger om bilden av konsumenter. När blir åldern viktig i filmerna? Vad utmärker de olika 
åldersgrupperna? Hur ser den typiske konsumenten ut? Jag har valt att inrikta mig på de äldre 
skådespelarna i reklamfilmer, eftersom de enligt min mening är en underrepresenterad grupp och 
tämligen osynliga. I ett större perspektiv har forskning visat att äldre personer som konsumenter är 
                                                 
12005-12-07  http://www.senior2005.gov.se/  
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på samma gång önskvärda och ointressanta2, på grund av att många äldre har kapital att spendera och 
fritiden finns för att åka på resor och dylikt, samtidigt som de äldre anses vara mindre påverkbara än 
yngre konsumenter och därmed är det ingen idé att rikta reklam till en äldre publik.  

Frågeställningar 
Jag vill analysera hur ålder brukas i reklam och då främst de äldre åldersgrupperna, alltså vilken 
funktion fyller den äldre skådespelaren i filmen eller vilket budskap för produkten vill man framföra 
med hjälp av en äldre skådespelare. Jag vill även titta lite på reklamens kontext, alltså om det finns 
något samband mellan reklam som innehåller äldre på så sätt att de visas inom, före eller efter en viss 
sorts program eller vissa specifika tider på dygnet.  
• Vilka tydliga ålderskategorier finns och hur synliggörs dessa kategorier? Finns det enhetliga bilder? 
• Vilken bild av den äldre konsumenten ges? 
• Kan man säga att det finns en ”åldersinstitution” inom reklam, med givna hierarkier? Hur ser den 

ut i så fall?  
• Hur ser utbudet ut under inspelningsperioden? Finns det givna livsstilsmarkörer? När reklamen är 

riktad till alla, finns det utrymme för ”statusprylar”? 

Diskussion kring empirin  
Den empiri jag har valt att fokusera på är TV- sänd reklam. Anledningen till detta är att den når ut till 
en mycket större publik än vad exempelvis tidningar gör. Däremot är TV-reklam mer tidskrävande 
att samla in i jämförelse med tidningsreklam, som lätt kan arkiveras. Jag valde de två reklamkanalerna 
som når ut till flest potentiella tittare, vilka är TV 4 och Kanal 5. I avsnittet Tillvägagångssätt skriver jag 
mer om själva urvalsprocessen.  
 TV 4 ska rikta sig till alla åldersgrupper, eftersom kanalen vill ha kvalitéerna av ett public 
service företag, men de ekonomiska medlen kommer från försäljning av reklamtid. På kanalens 
hemsida gör man klart att TV 4 ska vara en kvalitetskanal för alla. Det är också den kanal som har 
flest tittare, strax efter SVT, och liksom SVT ingår i basutbudet för det allmänna TV- nätet. I 
programutbudet kan man se att TV 4 går en balansgång mellan att likna reklamkanalernas utbud och 
SVT:s. TV 4 blandar dokusåpor med inköpta amerikanska serier, dokumentärer, nyhetsprogram och 
populära filmer.  
 Jag har reflekterat över huruvida man ska se en reklamfilm som en spegling av verkligheten, 
eller om det ska analyseras som en institution, och kommit fram till att det bästa sättet att se den är 
att definiera den som en blandning av båda. En forskare som har studerat reklam och dess relation 
till verkligheten är Margareta Rönnberg. Hon påvisar i sin studie att reklamfilmer bör betraktas som 

                                                 
2 John A Vincent, Politics, power and old age, Open University Press, Buckingham, 1999, s.131 
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myter, med vilket hon menar ”en viss sorts meningsfulla berättelser” där de varken ska tolkas 
bokstavligt eller som totalt påhittade. Det är istället budskapen om det emotionellt verkliga som 
reklamen vill framföra, där människors redan existerande värden står i fokus. Reklamen framställs 
som en sorts förskönande berättelse, hur det borde vara, inte hur det verkligen är.3 I avsnittet om 
Teoretiska och metodologiska utgångspunkter fördjupar jag denna diskussion.  
 Själva åldersbegreppet får i reklamfilmerna en annan innebörd än vad jag tänker mig i en 
vardaglig miljö. Min intention var från början att studera de filmer lite extra som hade skådespelare 
med i filmerna som man kunde tänka sig var pensionärer, alltså runt 65 år och äldre. Om jag hade 
hållit fast vid den indelningen hade jag haft ett väldigt magert utbud att analysera. Istället anpassade 
jag åldersgränserna efter materialet och sänkte gränsen till personer som kan tänkas vara från 50 år 
och uppåt. Jag kommer senare i kapitlet Ålderskategorier att återkomma till de olika ålderskategorierna 
och på ett mer statistiskt vis visa hur det låg till med fördelningen.  
 En sorts reklam som jag har valt att inte ta någon som helst hänsyn till är den korta reklamfilm 
som anger om ett företag sponsrar ett visst program eller en TV-serie. Anledningen till att jag har 
gjort så är i första hand att jag ansåg dem vara alldeles för korta för att räknas som ”filmer” i egentlig 
mening. Det skiljde sig också mellan de båda kanalerna hur man valde att visa den här typen av 
reklam. De båda kanalerna har tydliga bildsekvenser för när ett reklamblock ska börja och när det 
slutar, då kanalens logo visas och TV 4 skriver även REKLAM någonstans i bildrutan. När jag 
spelade in reklamen valde jag att starta inspelningen när kanalens logo visades och stänga av 
inspelningen när logon kom en andra gång. I fallet med TV 4 valde de att lägga den här typen av 
sponsringsfilmer utanför det ordinarie reklamblocket, medan Kanal 5 integrerade sponsringen och 
trailers i reklamblocket. Dessa sponsringsfilmer kunde se ut som så att en trailer för en serie visades, 
följd av en bild på företagets logo och ibland även en röst som sa företagets namn och slogan.  

Förutfattade meningar 
Jag utgår ifrån att reklam symboliserar en konsumtionsdiskurs där de ålders- och sociala grupper man 
vill nå och sälja sina produkter till också syns mest, exempelvis när man vill sälja ett nytt 
telefonabonnemang eller en mobiltelefon använder man sig av unga modeller för att locka unga 
konsumenter. Det gäller för mig att leta efter de personer som är aktiva i reklamfilmerna och om 
man kan se några mönster. Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på enbart den främre aktören, 
utan även se vilka personer som finns i bakgrunden, vilka som finns med men inte använder 
produkten osv.  

                                                 
3 Margareta Rönnberg, TV-reklamen – vår tids myter, Filmförlaget, Uppsala, 2003 
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Etik 
Jag ser inga etiska hinder i att analysera reklam. Personerna i själva reklamfilmen berörs inte, 
eftersom det är företagets/reklambyråns röster de framför. Den komplicerade frågan rör mer själva 
ålderskategorierna. Det kommer att vara min subjektiva bild av vad en äldre man eller kvinna är. Var 
går egentligen gränsen mellan medelålders och äldre? En annan fråga som tål att tänkas på under 
arbetets gång är hur mycket jag egentligen kan lägga in i reklamens budskap? Kan jag etiskt kränka ett 
företag på ett sådant sätt? De kommer ju inte att bli tillfrågade om att vara med i studien, eftersom 
det inte är företagen i sig jag är intresserad av att studera. Steinar Kvale tar upp några etiska frågor 
kring olika forskningsstadier. Även om hans forskningsmetod behandlar intervjuer ser jag det 
användbart att ta upp några av frågorna i min bildanalys. Jag har transkriberat reklamfilmerna på så 
sätt att transkriberingarna liknar ett manus, så även hur personerna rör sig, var de befinner sig i bild 
etc. kommer med. Kvale tar upp vikten av att se till att utskriften blir tillförlitlig i fråga om det 
informanten har sagt. Samma gäller för min utskrift. Vid analysen konstaterar Kvale att de etiska 
frågorna handlar om hur djupt och kritiskt intervjuerna kan analyseras, och i vilken grad 
informanterna ska få vara delaktiga i denna analys. Jag tycker inte att det är rimligt att jag ska ha den 
dialogen med skaparna av de reklamfilmer jag studerar. Däremot, som jag påpekade tidigare, kan det 
vara av vikt att jag stannar upp och tänker över hur mycket egna tolkningar jag lägger in i reklamens 
budskap eller uttryck, och vad det kan få för konsekvenser.4 

                                                 
4 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 1997, s. 105. Tablå 6.1 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Mitt synsätt på hur en vetenskaplig teori används i ett arbete är att man genom teorins ”glasögon” 
ser på sitt empiriska material och analyserar det efter den bild som dessa ”glasögon” ger. De 
teoretiska tankegångarna som har influerat mitt analysarbete tillhör socialkonstruktionismen och dess 
efterföljare diskursanalysen. De glasögon som socialkonstruktionism erbjuder är bland annat att se 
språkets del av skapandet av verkligheten. Jag har använt mig av diskursanalytisk metod där språket 
står i centrum och där jag studerar hur, med vilka ord, det pratas om ålder över lag och äldre 
personer i synnerhet. Även bilderna blir då ett symboliskt språk. Jag har även försökt utröna olika 
maktstrukturer som förekommer i bilden av den äldre konsumenten, alltså vem/vilka får rätt att säga 
vad, vem/vilka är mest aktiva etc. Nedan följer en fördjupning i ämnena socialkonstruktionism och 
diskursanalys.  
 Min roll som forskare blir att dramatisera fältet och på det här sättet få en uppfattning om vad 
som utmärker ålderskategorier inom reklamens värld. Mats Börjesson har i sin bok, Diskurser och 
konstruktioner, utvecklat tankegångarna kring att dramatisera sitt fält och med det menar han att:  

[…] världen och dess diskurser framträder inte av sig självt – något behöver göras av forskaren 
själv, forskaren behöver alltid dramatisera sina observationer längs med någon – förhoppningsvis 
intressant – axel eller intrig. Diskursanalys är alltid att se ett fenomen som någonting. Det öppnar 
upp för att foga in det perspektivbundna i samhällsvetenskaplig forskning. ’Som:et’ innebär ett 
öppnande för relativisering. […] Dramatiseringen av det som forskaren observerar är en kreativ 
verksamhet, det är forskaren som gör något med sitt material.5 

Vad detta innebär för mig är att jag inte bara behöver studera reklam på ett hermeneutiskt sätt6, utan 
kan se dem genom ”teoretiska glasögon” och hela tiden fundera ut om det finns fler tolkningar om 
jag använder en annan infallsvinkel. För att påvisa detta skulle jag vilja genomföra ett kortare 
tankeexperiment där reklamen för AMF Pension får stå i centrum. AMF har i en serie olika filmer 
visat när en person besöker sig själv 20 – 30 år in i framtiden. Ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv skulle jag i första hand kunna se på vilket sätt man har avbildat den äldre personen, 
nämligen som frisk, oberoende, den personen av de två som är framtiden och som ”sitter inne med 
facit”. I ett vidare perspektiv kan jag sen se reklamens budskap, alltså vilka konsumenter den riktar 
sig till. Då framkommer istället att den äldre personen inte är så viktig för företaget, utan istället 
söker man de personer som idag har möjlighet att styra sin framtid genom att spara pengar och få 
dem att växa. Pengar ger ett lyckligare liv och vem vet, agerar du inte nu så kanske du hittar dig själv 
som tiggare i framtiden. 
  

                                                 
5 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.22 
6 Här menar jag med ”hermeneutisk sätt” att reklamen endast blir en berättelse med delar som bildar en helhet. Med 
andra teorier blir reklamen något mer än sin helhet.  
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Socialkonstruktionism 
I min magisteruppsats har jag studerat på vilket sätt ålder används som ett redskap inom reklamfilm, 
och vad dessa bilder av ålder säger om de respektive åldersgrupperna som konsumenter. Att då 
använda mig av teorier kring sociala konstruktioner faller sig naturligt eftersom en bild alltid är en 
konstruktion av en uppfattad verklighet. Däremot blir frågan huruvida reklamen kan sägas 
korrespondera med ”den verkliga verkligheten” och hur pass rättvisande bild av verkligheten den är.  
 Socialkonstruktionismens grundläggande teoretiska meningar är att antaganden kring 
verkligheten handlar om ej naturgivna processer, eller som filosofen Ian Hacking uttrycker det, idéer 
kring samhälliga fenomen antingen det rör sig om makro- eller mikronivå. Poängen med att studera 
sociala konstruktioner för forskare, menar Hacking, har varit att öka medvetenheten om hur 
samhället fungerar på olika områden.7 Han har framfört ett tillvägagångssätt inom 
socialkonstruktionism som går ut på att forskaren/författaren vill uppmärksamma de konstruktioner 
som görs i samhället och även bryta eller förändra dem. Han ställer upp ett schema som jag här vill 
citera: 

X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, eller X som det är just nu, 
är inte bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt 
[…] 
X är riktigt dåligt som det är. 

Det skulle vara mycket bättre om vi kunde göra oss av med X, eller åtminstone radikalt förändra 
det.8 

X är i det här citatet en variabel på en konstruktion av något, i mitt fall kommer det att bli ålderns 
betydelse för synen på konsumenten. Hacking menar att vissa forskare nöjer sig med att konstatera 
att X inte är något som är givet av naturen, utan samhälleligt skapad genom historiens förlopp och 
sociala händelser, men de flesta går vidare med att kritisera X och även mena att X borde förändras 
eller förstöras.  
 Fram tills nu har min diskussion kring hur verkligheten ska uppfattas gått ut på att ingenting 
finns om inte människor först konstruerar det. Det är en verklighetsbild som jag inte riktigt kan gå 
med på, utan den bilden bör kompletteras. John R. Searle fascineras av hur det kan finnas fakta i 
världen som bara finns på grund av mänskliga överenskommelser, till skillnad från de fakta som 
existerar helt oberoende av oss. Han skiljer i sin bok, Konstruktion av den sociala verkligheten, mellan råa 
och institutionella fakta, där råa fakta definieras som sådana fakta som inte är påverkbara av 
människors åsikter eller agerande, såsom att väteatomen har en elektron. I motsats till dessa finns 
institutionella fakta, med vilket menas fakta som inte är av naturen givna, såsom pengar, äktenskap 
etc. Runt dessa fakta krävs institutioner, något som råa fakta inte kräver.9 Jag vill inte, på liknande 
                                                 
7 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, Thales, Stockholm, 2000, s. 19 
8 ibid. s. 20 (kursivering i original) 
9 Searle, s. 15ff 
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sätt, påstå att man generellt kan säga att det förhåller sig på ett visst sätt i reklamfilm och ett helt 
annat, ”verkligt” sätt i den världen människor lever i. Jag vill hellre tala om en primär och sekundär 
verklighetsuppfattning, där reklamfilm blir en sekundär verklighetsuppfattning.  

Diskursanalys 
Mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter för den här uppsatsen härstammar ur 
socialkonstruktionistiska tankegångar, med vilket menas att verkligheten som sann och entydig inte 
finns. Det enda som existerar är tolkningar av världen vi ser och uppfattar. Alltså kan, eller bör, inte 
jag ställa reklamen mot en sann verklighet. Det jag istället har gjort är att se filmerna som en diskurs. 
Enligt Jørgenssen och Phillips definieras en diskurs som ”en eller annan idé om att språket är 
strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala fenomen”10 och 
det har varit min uppgift att upptäckt och analysera de mönster jag har funnit i reklamfilmerna och 
vad dessa möjligtvis kan säga om konsumenterna. Fokus för en diskursanalys ligger i språket, likaväl 
det skrivna och talade som bildspråket, och eftersom jag är intresserad av att ta fram hur ålder blir ett 
verktyg att konstruera konsumenter i reklamfilm tycker jag att diskursanalysen är väl applicerbar. 
 Efter att ha följt mediedebatten har min uppfattning blivit att yngre konsumenter framhålls 
som mer önskvärda, att äldre personer inte ses som en konsumentgrupp värda att lägga en större 
energi på. Däremot att säga att ”jag vill gå ut i verkligheten och ta reda på hur det egentligen är” kan 
inte göras med en diskursanalytisk ansats, utan jag måste hela tiden vara uppmärksam på i vilken 
diskurs jag rör mig inom, påpeka vem det är som gör en viss tolkning etc. Enligt Louise Phillips 
skapar forskaren och informanterna tillsammans verkligheten, speciellt när forskaren har en 
diskurspsykologisk ansats.11 Hon menar, likt många andra socialkonstruktionister, att verkligheten 
inte är något reellt, utan den ges bara mening genom en diskurs. Verkligenheten ”finns inte därute” 
och är således inget fast och förutbestämt, utan den är ständigt i förändring och skapas i 
definitionsögonblicket, genom att ständigt tolkas och omtolkas.12 Den ”sanna verklighet” finns där 
att beskåda, analysera, tolka, men den är väldigt svår att ta på när den hela tiden omskapas. Eller som 
Mats Alvesson tolkar Gergen och Gergen i sin bok Postmodernism och samhällsforskning ”[s]pråket 
konstruerar snarare än speglar fenomen, vilket gör presentation och därmed empiriskt arbete till ett 
högst problematiskt företag (Gergen & Gergen 1991).”13. Det jag tolkar ut av det här citatet, och 
även det övriga som står om kritiken mot empiriskt arbete i Alvessons bok, är att när man använder 
sig av empiri eller datainsamling utgår man ifrån att det finns en sann verklighet, vilket innebär att 
                                                 
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 2000, s. 7 
11 Louise Phillips, ”Forskning i tvivl – en refleksiv evaluering af det diskursanalytiske interview som metode til kritiske 
studier”; I Henriette Christrup et al (red.), At begribe og bevæge kommunikationsprocesser – om metoder i forskningspraksis, Papirer 
om Faglig Formidling nr 47/01, Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, 2001, s. 100ff 
12 Winther Jørgensen & Phillips 
13 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning, Liber, 2003, s.9 
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med rätt insamlat material kan man analysera fram denna sanna verklighet. Det är denna uppfattning 
som Gergen & Gergen går emot, med utgångspunkten att verkligheten är socialt konstruerad och att 
det därmed inte finns någon sann verklighet.  
 Fördelen med att välja diskursanalys som metod är att ett diskursanalytiskt tolkningsperspektiv 
kan vävas samman med andra tolkningsperspektiv. I mitt fall, där konsumtion står i centrum, kan det 
vara en poäng att se empirin ur någon form av ekonomiskt eller materialistiskt perspektiv, likaså är 
det viktigt att se maktstrukturen i diskursen. På den här punkten ger den kritiska diskursanalysen, 
med Norman Fairclaugh som förgrundsfigur, svar på hur man ska gå tillväga. Den kritiska 
diskursanalysen är, liksom marxismen, ett tolkningsperspektiv som ska frammana till 
samhällsförändring. Man undersöker maktförhållanden för att upplysa om de undertryckta 
medborgarnas situation.14 I mitt fall blir dessa de äldre konsumenterna, vilka missgynnas i vissa 
sammanhang på grund av sin ålder. Ett exempel som jag har hittat för detta fenomen är att, 
framförallt reklam-TV-kanalerna inte gör TV- program som är specifikt riktade till äldre personer. 
Motiveringen för att sådana program inte produceras är att dessa program blir väldigt dyra att sända, 
eftersom det inte är så många företag som vill köpa reklamtid till dessa program. Uppfattningen var i 
det här exemplet att äldre personer är svårare att påverka till att köpa en viss produkt, till skillnad 
från de yngre målgrupperna.15 
 Inom den kritiska diskursanalysen studeras relationerna mellan dels en producerad text, och de 
diskursiva och sociala praktikerna. I mitt fall får reklamfilmerna stå för själva texten, och inom den 
diskursiva praktiken kan jag då utläsa vilka olika diskurser som rör sig inom den här reklamfilmen, 
alltså i vilken diskurs den äldre personen placeras in i, eller får representera. Reklamfilmen är i sig en 
del av den bredare sociala praktiken, där inte bara diskurser inom reklamfilmen kan studeras utan 
man bör även se de övergripande teorierna, som bland annat ekonomiska system.16  

Begrepp från Erving Goffmans rollteorier 
I mitt analysarbete har jag tagit hjälp av Erving Goffmans studie Jaget och maskerna, speciellt har jag 
tillägnat mig hans begreppsapparat när jag analyserar reklampersonernas roller. Goffmans studie går 
ut på att se vardagens verklighet som ett skådespel. Alla individer tillägnar sig själva eller ger andra 
individer roller, där några spelar upp ett framträdande och andra är publik eller helt utestängda. Goffman 
talar också om en främre och en bakre region, där främre regionen är den del av framträdandet som 
publikan kan beskåda medan den bakre regionen är där framträdandet förbereds och är alltså ej 
synlig för publiken. De personer/grupper som definieras som utestängda är de personer som inte ens 

                                                 
14 Winther Jørgensen & Phillips, s. 70 
15 Journalistikprofessor Kent Asp, taget från artikel ut aftonbladets nätupplaga. Publicerad: 2003-12-29, 
http://www.aftonbladet.se/vss/noje/story/0,2789,411770,00.html 
16 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 74ff 
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är medvetna om att framträdandet genomförs och de är inte heller tilltänkta som publik.17 Jag har 
delat upp reklamfilmerna på så sätt att den främre regionen är det man ser, skådespeleriet, och bakre 
regionen är speakers eller en text, alltså meddelanden som tydligare än sketchen representerar 
avsändaren. Till skillnad från Goffmans betydelse av ”bakre regionen” får här begreppet en mer 
synlig innebörd, då enligt Goffmans ursprungliga betydelse av begreppet skulle bakre regionen 
istället vara själva arbetet med filmen, såsom manusförfattande, casting av rollfigurerna etc. Jag vill 
göra den här distinktionen eftersom en film/sketch kan ha ett budskap, och få ett helt annat när 
speakern eller en förklarande text kommer in i bilden.  
 Goffman utgår från att det här spelet sker i vardagen och är mer eller mindre omedvetet. Mitt 
arbetssätt blir istället att lägga hans resonemang om omedveten teater på uppenbar teater, men ändå 
analysera den som om det vore en vardagssituation. Vissa reklamfilmer är förstås mer abstrakta än 
andra, där människor eller föremål utför saker som inte skulle vara möjliga utan specialeffekter. De är 
däremot ganska lätträknade i mitt material med äldre skådespelare.  
 Det finns ytterligare fem begrepp från Goffmans studie som jag har valt att ta fasta på. Det är 
begreppen fasad, inramning, personlig fasad, uppträdande och manér, där fasad är det övergripande 
begreppet och de andra fyra begreppen är förklaringar inom fasaden18. Fasad är, enligt Goffman: 

[…] den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt 
för att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet. Fasaden är alltså den 
expressiva utrustningen av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under 
hans framträdande.19  

Goffman menar alltså att när en individ genomför ett framträdande kan han eller hon använda sig av 
vissa förutfattade meningar och allmänna antaganden för att på ett effektivare sätt föra fram sitt 
budskap och göra sig förstådd. Goffman delar upp fasaden i två huvuddelar där den ena delen är 
inramningen, alltså hur det ser ut på platsen där framträdandet äger rum. När det gäller en fasad är 
framträdandet platsbundet, man kan inte spela sin roll på en annan plats utan att det blir 
missförstånd. Den andra delen av fasaden är den personliga fasaden med vilket menas de detaljer som 
gör aktören till vad personen är. Somliga av dessa tecken förknippas med personen även utanför den 
fasad som målas upp. De inslag som förknippas med den personliga fasaden är bland andra: kön, 
ålder, indikatorer på ämbete eller rang, raskarakteristika, storlek och utseende, hållning, talmönster, 
ansiktsutryck, gester och liknande. Den personliga fasaden kan delas in ytterligare två led, nämligen 
uppträdande och manér. I uppträdandet signalerar personen om denna är involverad i arbete, vila eller 
en social formell aktivitet. Uppträdandet är, som Goffman uttrycker det, ”stimuli som förmedlar 
social status och rituella tillstånd”. Manér, å sin sida, är istället stimuli som visar vilken roll den 
agerande personen kommer att ha i det pågående framträdandet. Som jag har uppfattat det är det 
                                                 
17 Erving Goffman, Jaget och maskerna, Prisma, Stockholm, 1998 
18 ibid. s.28 ff 
19 ibid. s. 28 



 

 

10

fråga om kroppshållningen, språkbruk som visar om man är överlägsen eller underlägsen andra 
personer i framträdandet etc.20 Jag kommer att återkomma till den personliga fasaden i 
analysavsnittet och även i slutdiskussionen.  

Haim Hazans två- axiala modell 
Haim Hazan är en antropolog som har specialiserat sig på studier om ålder och åldrande. Hans 
teorier om hur ålder konstrueras socialt har blivit en utav grundstenarna för min analys om hur äldre 
skildras i min empiri. Det är specifikt en modell som han har tagit fram som har fått mig att tänka 
om när det gäller hur man genom språket skapar sin omgivning.  
 Huvudsyftet i Hazans argumentation är att det blir ett stort gap mellan de äldre och icke-äldre, 
där de äldre inte ses som riktiga människor. Detta gap bildas främst på grund av språket och ords 
betydelser. Hazan menar att de flesta begrepp som finns för äldre personer fungerar för att märka ut 
dessa individer på ett negativt sätt, begreppen är stigmatiserande. Det behöver inte vara ett medvetet 
beslut att ordet ”äldre” innefattar så olika kategorier av människor, som alla från en fullt frisk person 
i 60 -årsåldern till en person som är inlagd på en geriatrisk avdelning, utan det är bara en följd av de 
komplexa kulturella processer som ageras ut via det språkliga mediet.21 Ett exempel är att om en icke-
äldre person blir sjuk ändras inte hans person för det, utan han kommer snart bli frisk och återgå till 
sitt normala liv. Blir däremot en äldre person sjuk ses den personen enbart som sjuk och 
vårdnadsberoende och tappar då sin tidigare identitet. En sådan person ses helt enkelt enbart som 
gammal.  
 Hazan anser att när man pratar om äldre utgår man allt som oftast från att de är ett “problem”, 
däremot inte att äldre i sig är ett problem utan att de blir det för dem till vilka de relateras till. 
Problemen rör sig inte bara om samhällets omhändertagande av äldre, utan man ser nu även äldre 
som en underprivilegierad minoritetsgrupp. Den tanken utgår från att synen på äldre är att de är en 
exploaterad grupp som genom att organisera sig kan hitta vägar för att bevara sina intressen och 
genomföra gemensamma mål. Den centrala tanken bakom den här utgångspunkten är att de äldre 
själva ska fastställa sin egna sociala identitet och på så sätt kunna omvända den nu negativa sociala 
identiteten till en tillgång.22 
 “Lösningen” för dessa problem som det talas om riktar sig däremot inte till de äldre utan till 
den gruppen människor som anser äldre personer eller åldrande i sig vara en börda. För att visa 
exempel på vilka lösningar som existerar har Hazan beskrivit en modell som går att se i Figur 1 
nedan. Den bygger på två axlar som båda relaterar till åldrande som två olika sociala relationer. Den 
ena axeln visar på ett kontinuum mellan integration och segregation, där de äldre på den ena sidan av 

                                                 
20 ibid. s. 28ff 
21 Haim Hazan, Old age: constructions and deconstructions, Cambridge University Press, 1994, s.13 
22 ibid. s. 22 
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axeln uppfattas som oskiljaktiga från samhället och samhället i sig är genomsyrat av blandningar av 
olika generationer inom alla områden, medan den andra sidan står för ett samhälle där äldre sorteras 
bort. Den andra axeln går från humanisering till avhumanisering, vilket innebär att vid den ena sidan 
av axeln, humanisering, ses äldre som mänskliga individer med sociala roller och vid den andra änden 
av axeln har de ingen kulturell förankring i samhället och ses inte heller vara riktigt mänskliga 
varelser. 

Figur 1. Hazans två- axiala modell23 

Social och organisatorisk Integration  

1. Integration – Avhumanisering. Påtvingad 
pensionering. Värdet av att ha ett arbete är något som 
västvärlden sätter högt på listan över vad det är att 
vara människa och arbetsidentiteten får en stor 
betydelse. När då människor tvingas sluta arbeta 
uppstår identitetsproblem.  
Kvar i samhället, men saknar sociala roller och soc. 
identiteter 

2. Integration – Humanisering. Agrara samhällen. 
De äldre har här en maktposition i att de besitter 
gammal kunskap som förs vidare genom muntlig 
tradition. Denna maktposition gör att de behandlas 
med respekt och vördnad. De blir en integrerad del av 
samhället. Ett nutida exempel skulle kunna vara äldre 
som är politiker (pga av maktpositionen blir de aldrig 
betraktade som gamla), intellektuella eller artister.  
I samhället, med sociala roller och identiteter 
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 3. Segregation – Avhumanisering. 
Ålderdomshemmen. Vanligaste ”lösningen” på 
”problemet” med de äldre. Här menas att de äldre 
klumpas ihop i olika institutioner. Oavsett institution 
finns där ett gap mellan vårdare och vårdtagare, där 
vårdarens uppgift är att styra vårdtagarens dagliga liv 
och denne får finna sig i övervakning och följa 
vårdarens instruktioner. De fråntas då sina sociala 
roller och blir mindre mänskliga, mer vårdpaket.  
Inga sociala roller och ställs utanför samhället 

4. Segregation – Humanisering. Åldershomogena 
samhällen. De äldre har kvar sina sociala identiteter, 
men är inte beroende av samhället längre. De lever 
lite i utkanten och styr och ställer för sig själva. Kan 
också vara ofrivilliga åldershomogena samhällen där 
de äldre är de enda som inte har flyttat.  
Har kvar soc. roller men flyttar/ställs utanför 
samhället 

K
ulturell och sym

bolisk H
u

m
aniserin

g 

Social och organisatorisk Segregation 

 
Inom dessa fyra fält, vilka var och en för sig skapar olika ramverk, kommer olika bilder av äldre att 
skapas. Hazan menar vidare att utifrån dessa ramverk kommer äldres livsvillkor att bestämmas.24  
 I Resultat och analys- delen kommer jag att återkomma till den här modellen och på ett liknande 
sätt jämföra vilka ramverk som skapas för den äldre personen som medverkar eller representeras i en 
reklamfilm. Där har även jag gjort en två-axial modell där integration – segregation står som den 
vertikala axeln och humanisering – avhumanisering står som den horisontala axeln. Men, istället för 
att integration/segregations- axeln är kopplad till samhället är den i min modell snarare kopplad till 
varan. Med det menas att jag undersöker huruvida den äldre personen är aktiv eller engagerad i sin 
förmedling av varan, eller om han eller hon enbart är rekvisita i filmen. Den horisontala axeln, 
humanisering - avhumanisering, har i min modell att göra med hur den äldre personen framställs. För 
att vara humaniserande ska den äldre personen framställas i en vardaglig situation medan han eller 

                                                 
23 ibid. s. 22ff 
24 ibid. s. 27 
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hon förlöjligas eller bryter på annat sett från ett förväntat beteendemönster när personen 
avhumaniseras.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer det framförallt att redovisas tabeller och diagram för den empiri jag samlade 
in under fältperioden och där så är motiverat kommer jag också att koppla resultatet till mina 
teoretiska utgångspunkter. Innan jag går in på det huvudsakliga resultatet kommer jag att redogöra 
för hur den här studien gick till i kapitlet Tillvägagångssätt. Därefter följer fem kapitel som tar upp olika 
ämnesområden jag fann i min empiri. Dessa är Ålderskategorier, Tidsrymd, Produktutbudet, Rollen som 
spelas och Genus 

Tillvägagångssätt 
För att sätta en etikett på mitt arbete påstår jag att det är en observationsstudie där jag gör 
fördjupande undersökningar på vissa områden. Fältet jag har observerat har inte varit något man kan 
ta på, utan är beskrivningar och förmedlande bilder som visar på ett budskap en producent av en 
vara vill föra fram. Studien är också av kvantitativ karaktär, men jag vill även understryka att jag inte 
har som ambition att säga något generellt om all reklamfilm, utan mina slutsatser gäller för det här 
materialet.  
 Innan jag går in på själva insamlingsmetoden vill jag klargöra skillnaden mellan två begrepp 
som jag kommer att använda genom texten, främst i Resultat och analys- delen, men även här i ett 
inledande skede. Begreppen det gäller är orden spots/spotar och filmer i betydelsen reklamspots och 
reklamfilmer. En spot är den plats en reklamfilm tar i en sekvens av visade reklamfilmer. Låt säga att 
ICA under en torsdagseftermiddag visar 6 inslag med samma innehåll. Då är det en reklamfilm från 
ICA och ICA har 6 st spotar under den angivna tiden. 
 För att komma igång med mitt insamlande av material var jag tvungen att välja mellan de två 
vanligaste reklamkanalerna som finns på svensk TV, nämligen TV 3 och Kanal 5. Enligt 
Mediamätning i Sverige, MMS, har de båda kanalerna ungefär lika många tittare under en normal 
månad25, där TV 3 ibland kan få ett något högre antal tittare än Kanal 5. Däremot, enligt MMS: s 
årsredovisning för 200426 hade Kanal 5 något fler potentiella tittare än TV 3 under samma period. 
Därför valde jag Kanal 5, eftersom de nådde ut till flest tittare.  
 Fältperioden varade under sju dagar27 då jag spelade in reklam från de båda kanalerna i tre pass 
per dag, vilka var mellan kl 7 – 10, 14 – 17 och 20 – 23. Jag ville täcka in tider på dygnet som kan ha 
många potentiella tittare, utan att behöva registrera all reklam under hela dagen. Målsättningen var 
först att få med en veckodag för varje kanal, men när den första inspelningsveckan var över hade jag 

                                                 
25 http://www.mms.se/ MMS Månadsrapport, TV tittande under mars 2005 
26 http://www.mms.se/arsrapp/Årsrapport%202004.pdf.  
27 Från 050429 till 050505. Eftersom det är ett udda antal dagar har TV 4 fyra inspelade dagar och Kanal 5 tre inspelade 
dagar. Båda kanalerna har en helgdag.  
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sammanlagt 295 olika reklamfilmer (uppdelat på 208 annonsörer) och jag var rädd att materialet 
skulle bli oöverskådligt om jag fortsatte ytterligare en vecka. I kapitlet Resultat nedan kommer jag att 
redovisa reklamen i tabeller och då kommer jag ange frekvensen för de olika reklamfilmerna. Det 
sammanlagda antalet visade reklamspotar var 1228 stycken, vilket antyder att det var många 
upprepningar där vissa reklamfilmer visades oftare än andra. Det skiljde också något mellan de två 
kanalerna, då jag registrerade 639 spotar från Kanal 5 och 589 spotar från TV 4. Enligt de 
bestämmelser som finns för hur reklam får visas har varje kanal rätt att visa ett visst antal minuter 
reklam per timme, och dessa minuttal ökar något under dagen. Kanal 5 har däremot rätt att sända 
fler minuter reklam per timme än vad TV 4 har.  
 Själva insamlingen gick till på så sätt att jag spelade in reklamen när den kom på respektive 
kanal. Som jag nämnde tidigare i Diskussion kring empiri- kapitlet hade jag som riktmärke att starta 
inspelningen när kanalen visade dess logo och avsluta inspelningen när kanalens logo dök upp en 
andra gång. Kanalerna skiljde sig något åt när det gällde att inleda en reklamvisning. TV 4 var 
tydligast på den punkten, genom att även skriva REKLAM någonstans i bildrutan när logon visades 
första gången. De brukade också meddela när exempelvis en film skulle fortsätta att visas, eftersom 
TV 4 väljer att avbryta vissa program för nyhetssändningar och dylikt. Företag som sponsrar filmer, 
serier och TV program kom alltid efter det utannonserade reklamblocket. Kanal 5 däremot visade 
enbart sin logo utan reklamtext och visade vilka företag som sponsrade serier och filmer inom detta 
block.  
 Medan inspelningen pågick skrev jag ner en kort beskrivning av vad reklamfilmen handlade 
om, vem som var avsändaren, en grov uppskattning om åldern på skådespelaren/skådespelarna, om 
det fanns en speaker eller om det bara var en bildtext. När alla reklamfilmer var registrerade tittade 
jag på inspelningarna igen för att vara säker på att ålder och det andra jag hade nedtecknat stämde 
överens med filmerna.  
 När jag förde in materialet i datorn kodade jag materialet i flera omgångar. I den första 
omgången kodade jag allt material efter ålder, kanal, vilket tidspass på dagen reklamen sändes och 
huruvida det var helg eller vardag när reklamen sändes. Därefter urskiljde jag olika ämneskategorier 
för att få en överblick över det produktsortiment som min empiri innehöll. 
 När detta var gjort sorterade jag ut de filmer som hade, enligt min mening, äldre skådespelare 
som medverkade. Antalet filmer krympte nu från 295 till 48 st. och dessa filmer transkriberade jag, 
alltså jag antecknade alla repliker exakt och beskrev också reklamfilmens uppbyggnad med 
miljöbeskrivningar, klippningar, inzoomningar etc.  När jag nu enbart hade filmer med äldre 
skådespelare kunde jag koda om materialet i ytterligare steg. Dessa koder hade i större utsträckning 
koppling till de teorier jag har använt mig av för att analysera materialet. I detta skede gick jag in mer 
för att studera de enskilda skådespelarna, alltså deras genustillhörighet, deras aktivitet eller relation till 
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varan, en viss mentalitet kring ålderns betydelse i filmen28 och kunde via dessa kategoriseringar se var 
i min Hazan-inspirerade modell mina äldre skådespelare skulle placeras. Antalet skådespelare uppgick 
till 68.  

Ålderskategorier 
Den röda tråden i min studie är ålder, därför tycker jag att det är angeläget att börja med hur min 
ålderskategorisering såg ut. Viktigt att poängtera här är att med ”ålder” avser jag här den ålder på 
personerna i reklamfilmerna, inte en åldersgrupp som reklamen kan tänkas vara riktad till. Som jag 
påpekade i kapitlet Tillvägagångssätt kodade jag mitt material i flera omgångar, där ålderskategorisering 
delades upp i två steg. Dels en snävare och en bredare kategorisering. Vissa reklamfilmer hade inga 
skådespelare alls, vilket fick egna koder beroende på om det fanns en speaker med eller inte. En del 
filmer hade skådespelare från olika åldersgenerationer. De fick egna koder där den äldste personen 
stod som måttstock. Tabell 1 visar den kompletta ålderskategoriseringen.  

Tabell 1. Kodbeteckning för de olika åldersgrupperna 

Kod Åldersgrupp Kod Åldersgrupp/ämne 

0 0 – 9 år Två generationer (åldersskillnad på runt 20 år eller mer) där den äldsta är:  
1 10 – 14 år Y= under 30 år 
2 15 – 19 år M= mellan 30 och 50 år; 
3 20 – 24 år 
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Ä= över 50 år 
4 25 – 29 år Det är en åldersskillnad på mer än 10 år (samma generation), där den äldste är 
5 30 – 39 år Y= under 15 år; 
6 40 – 49 år UV= mellan 15 och 30 år; 
7 50 – 59 år M= mellan 30 och 50 år; 
8 60 – 69 år 
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Ä= över 50 år 
9 70 – 79 år 14 En stor variation/tre generationer är representerade 
10 80 – 89 år 15 Inga människor, endast speaker,  
11 90 – 100 år 16 Varken människor eller speaker 

Exempel: En reklamfilm där mormodern och hennes barnbarn är med får koden 14. Ett äldre par kommer in i en 
butik och talar med expediten får koden 12 Ä 

Anledningen till att det är snävare kategoriseringar i de yngre åldergrupperna beror på att det var 
lättare att urskilja de yngre skådespelarnas ålder. En åldersskillnad på 10 år syns mycket mer i de 
yngre åren än när man börjar komma upp i medelåldern.   
 I den bredare ålderskategoriseringen delade jag upp materialet i yngre Y: under 15 år, unga vuxna 
UV: 15 – 30, medelålders M: 30 – 50 och äldre Ä: över 50 år, blandade åldrar (motsvarar kategorierna 12 - 
14), endast speaker och endast varor. Det kan tyckas att kategorin Ä har ett i jämförelse alldeles för stort 
åldersspann med tanke på att de andra kategoriernas åldersspann liggen mellan 15 och 20 år, men 
den faktiska åldern för skådespelarna i kategori Ä översteg väldigt sällan 80 år. När de filmer som 
                                                 
28 Här tänker jag mig en sinnesstämning som den äldre personen får stå för, tex. att när man blir äldre får man göra det 
man vill eller har drömt om. Behövde inte alltid vara positivt då äldre ibland också får stå för en ”Det var bättre förr”- 
mentalitet 
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hade äldre skådespelare sorterades ut kunde jag studera dessa skådespelare och deras roller mer 
ingående. Till största delen hamnade de äldre personerna i ålderskategorin 7 (31%), därefter 8 (41%), 
9 (22%) och 10 (6%). Procenttalen baseras på 68 olika skådespelare. Åldersspannet på de äldsta 
skådespelarna gick således mellan 50 år till ca 89 år.  
 Den ålderskategoriseringslista jag har redovisat (Tabell 1) utgår från den empiri jag samlade in, 
och var inte uttänkt från början. När den kategoriseringen blev klar blev också ett tydligt mönster 
uppenbart för mig, vilket jag inte hade förväntat mig innan jag började undersökningen. Jag hade en 
föreställning om att Kanal 5 visade mer ungdomliga program och att TV 4 riktade sig till den breda 
massan och alla åldrar. Vad jag däremot inte hade så stora förhoppningar om var att det här var 
något som faktiskt skulle avspegla sig i reklamfilmerna. Speciellt inte att det skulle framstå så tydligt 
som det faktiskt gjorde. I Diagram 1 redovisar jag för hur fördelningen mellan den snävare 
ålderskategoriseringen såg ut. Jag har tagit bort de reklamfilmer som inte har någon medverkande 
skådespelare.  

Diagram 1. Antalet reklamspotar där skådespelaren är i en viss ålderskategori, fördelat på Kanal 5 och TV 4 
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Diagrammet visar storleksordningen för varje ålderskod. X-axeln visar vilken ålderskod det är frågan om och tabellen 
under x-axeln visar hur många spotar det är för respektive stapel och kanal. Exempel: TV 4 visar 20 spotar där 
skådespelarnas ålder är under 9 år. Kanal 5 visar 28 sådana spotar.  

I det här diagrammet blir det tydligt att åldern för de skådespelare i de spotar som visas på Kanal 5 är 
under 40 år och skådespelare över den åldern förekommer ganska sparsamt. TV 4 däremot har sin 
topp på filmer där två generationer visas och den äldre personen är över 50 år. TV 4 är över lag lite 
mer jämnt fördelat över åldersgrupperna än vad Kanal 5 är.  
 Det intressanta med det här diagrammet är att man kan se att TV 4 i mycket större 
utsträckning än Kanal 5 visar reklam där flera generationer möts. Skulle man översätta 
ålderskategorierna 12 Y, M och Ä till familjeförhållanden skulle det bli att 12 Y är barnfamiljer med 
lite mindre barn, 12 M är familjer med tonårsbarn och 12 Ä är föräldrar med vuxna barn. Nu visar 
inte alla filmer familjegrupper i de här kategorierna, utan också möten och relationer mellan 
generationer, vare sig det gäller affärsbiträde/kund, främlingar, arbetskamrater, etc. För att göra det 
ännu lite tydligare för hur de olika åldersgrupperna är fördelade mellan de två kanalerna, och visa på 
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skillnaderna, kan man studera Diagram 2. Här visas tydligt att av de reklamspotar som har sänts har 
de med de yngre åldersgrupperna visats på Kanal 5 och när det gäller att visa reklamfilmer med 
generationsmöten och äldre personer är TV 4 den mest framstående.  

Diagram 2. Fördelning mellan de båda kanalerna för den breda ålderskategoriseringen.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

blandade åldrar

Ä: 50 - 100

M: 30 - 50

UV: 15 - 30

Y: 0 - 15

TV 4 169 37 90 121 29
Kanal 5 104 13 103 215 40

blandade åldrar Ä: 50 - 100 M: 30 - 50 UV: 15 - 30 Y: 0 - 15

 
Diagrammet visar hur stor del av en viss ålderskategori som visas på de båda kanalerna. Den lilla tabellen under 
diagrammet visar det exakta antalet spotar per ålderskategori och kanal.  

Resultatet visat i diagrammet ovan speglar av sig på det material som jag slutligen transkriberade. Av 
de transkriberade filmerna hade 74 % av reklamspotarna sänts i TV 4.  
 Den slutsats jag drar utifrån mitt resultat över åldersfördelningen mellan de två kanalerna är att 
förutom att Kanal 5 vänder sig i mycket större grad till konsumenter under 30 år är de också mycket 
mer inriktade på värderingar som hyllar individualiteten, till skillnad från TV 4 som visar mer av 
familjevärden och att generationer kan mötas. De unga vuxna är, sammantaget de båda kanalerna, de 
personer som mest frekvent visas upp i samband med att marknadsföra en vara.  

Tidsrymd 
En utav de många frågor jag ställde mig inför det här arbetet var ”vilken tid på dygnet visas reklam 
med äldre skådespelare i?” och ”i vilken sorts program visas sådana filmer?”. Jag kommer att börja 
med att redovisa för hur fördelningen såg ut mellan de tre tidspass i vilka jag spelade in reklam. De 
tre olika passen var morgon, eftermiddag och kväll, där morgon betyder mellan klockan 7 och 10, 
eftermiddag är mellan klockan 14 och 17 och kväll betyder mellan klockan 20 och 23. Resultatet följer 
nedan i Diagram 3. Trots att alla inspelningspass är lika långa går det ändå att se en tydlig trend att 
reklammängden ökar successivt under dagen.  
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Diagram 3. Fördelning mellan de olika inspelningsblocken 
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Här ser man tydligt att det antalet spotar sakta men säkert ökar från morgon till kväll, och att det är mest reklam på 
kvällspasset.  

I diagrammet ovan har jag visat all registrerad reklam och det intressanta är att även när jag plockade 
ut de spotar som visade äldre skådespelare så visade ett sådant diagram på samma fördelning mellan 
de olika inspelningsblocken. TV 4 visade dubbelt så mycket reklam med äldre på kvällen jämfört med 
de två tidigare passen och Kanal 5 hade en jämn successiv ökning. När jag tittade på varje den breda 
ålderskategoriseringen för att se hur åldrarna fördelade sig över dagen följde alla ålderskategorier 
samma mönster, förutom de allra yngsta skådespelarna (Y: 0 - 15) som hade en hög topp på 
morgonen för att under dagen minska successivt. Över lag sändes majoriteten av reklamfilmerna 
med barn som ensam åldersgrupp på Kanal 5 och på morgonen då det är program riktade till barn. 
TV 4 har däremot inte tillåtelse att visa reklam under program riktade till barn, och visar heller inte 
särskilt mycket reklam med barnskådespelare under dagen. Detta har att göra med att Kanal 5 och 
TV 4 lyder under olika reklamlagar, där Kanal 5 lyder efter engelska regler och TV 4 under svenska.  
 Jag var även intresserad av att se skillnader mellan helg och vardagsvisningar, när de olika 
ålderskategorierna visades. Det resultatet går att beskåda i Tabell 2.  

Tabell 2. Fördelning mellan helg och vardagsvisningar 

Kategori TV 4 Vardag TV4 Helg Totalt Kanal 5 Vardag Kanal 5 Helg Totalt 
Y: 0 - 15 86% 14% 100% (5) 67% 33% 100% (6) 
UV: 15 - 30 74% 26% 100% (21) 78% 22% 100% (34) 
M: 30 - 50 82% 18% 100% (15) 74% 26% 100% (16) 
Ä: 50 - 100 76% 24% 100% (6) 62% 38% 100% (2) 
blandade åldrar 78% 22% 100% (29) 68% 32% 100% (16) 
endast speaker 76% 24% 100% (21) 60% 40% 100% (22) 
endast varor 75% 25% 100% (3) 74% 26% 100% (4) 
Totalt 77%  23%  100%  71%  29%  100%  

Talet inom parantes är procentsatsen av kanalens totala antal spotar. Tabellen ska läsas som att av TV 4: s sända 
reklamspotar med skådespelare i åldern Y:0 - 15 var det 86 % som sändes på vardagar och 14 % som sändes en 
helgdag. Av det totala antalet spotar från TV 4 utgör kategori Y 5 %. För TV 4 gäller att en av fyra dagar är helgdag 
och för Kanal 5 gäller att en av tre dagar är helgdag. 
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Jag vill med det här resultatet visa på en föreställning om att kanalerna visar reklam med vissa 
skådespelare på tider när man lättast når dem. Utgångspunkten här är att med en jämn fördelning 
menas för TV 4 75 respektive 25 procent för vardag och helg, och 67 respektive 33 procent för 
Kanal 5.  
 Det intressanta fenomenet är att se skillnader i de olika åldersgrupperna. Ser man till TV 4 
visar de den reklam som innehåller barn och personer mellan 30 – 50 år huvudsakligen på vardagar 
och beträffande resterande åldersgrupper har man en likartad och någorlunda jämn fördelning mellan 
vardag och helg. Enligt mig tyder det på att TV 4 har en bred målgrupp för reklamfilmerna veckan 
igenom. Vad gäller reklam med barn som skådespelare gäller för TV 4 dock att så få filmer som 
möjligt bör visas på helgen, eftersom många barn ser på TV då.  
 På Kanal 5 är däremot resultatet lite mer annorlunda. Här visas reklamen över lag i större 
utsträckning på vardagar än vad en jämn fördelning borde innebära. De spotar som är mest jämt 
fördelade är de som visar barn som huvudrollsinnehavare, och även de filmer som visar blandade 
åldrar. Den största avvikelsen från en jämn fördelning innehas av de spotar som visar unga vuxna, 
där de flesta sänds på vardagar. Resultatet här visar istället på att Kanal 5 är mer noggranna med att 
placera ut reklam för att nå specifika målgrupper.  
 När jag ville undersöka i vilka sammanhang reklamfilmer med äldre personer visades i 
uppmärksammade jag de program som började precis efter avslutat reklamblock eller när ett 
program hade en reklampaus mitt i sändningen. Reklam med äldre skådespelare visades flest antal 
gånger i samband med olika nyhetsprogram, tätt följt av thriller/polis/western- serier och 
komediserier. Därefter kom kategorin drama serier, film (vilket under min fältperiod bestod av Beck – 
okänd avsändare och Mistery Men), dokusåpa, ”göra-om”- program, spel (som Ordjakten och liknande) 
och sist sport. Att nyheter hade flest spotar förvånade mig inte mycket eftersom de flesta av spotarna 
med äldre skådespelare visades på TV 4 och under mina tre inspelningspass under dagen var det 
något slag av nyhetsprogram per pass. På morgonen sänder man Nyhetsmorgon, på eftermiddagen 
sänds Det bästa av nyhetsmorgon och det sänds även en nyhetssändning vid tio på kvällen. Det kan 
mycket väl tänkas att det här är ett mönster som visar sig om jag skulle ha studerat alla spotar för att 
se var andra åldersgrupper visas, men jag har inte gjort någon sådan jämförande studie med resten av 
materialet, eftersom det är de äldre skådespelarna jag är intresserad av.  

Produktutbudet 
Hur skiljer sig då Kanal 5 och TV 4 åt när det gäller produktutbudet? För att få en överblick över hur 
produktsortimentet såg ut för den empiri jag hade samlat in delade jag in materialet i 14 olika 
ämneskategorier. Dessa går att beskåda i Tabell 3 nedan. Vissa kategorier är smalare än andra, men 
materialet krävde detta. Tanken bakom att några av kategorierna är gråmarkerade i tabellen har sin 
förklaring i att dessa produkter är mer eller mindre dagligvaror. Min tanke är att det är varor man 
köper ofta och det är också typer av varor där det förekommer mest impulsköp.  
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Tabell 3. Ämneskategorisering över reklamfilmerna 

Ämneskategori Beskrivning Kanal 5 (antal 
spotar) 

TV 4 (antal 
spotar) 

1 Tjänster (4 %; 10)  21 26 
2 TV, Internet, Telefoni (8 %; 4) 60 43 
3 Hemelektronik, vitvaror och prylar för hemmafixare (11 %; 

2) 41 93 
4 Resa, nöje (3 %; 12) 12 30 

5 A Matbutiker, snabbmatskedjor , varor (27 %; 1) 220 117 
5 B Hygien och städartiklar (9 %; 3) 72 33 
5 C Beklädnad (6 %; 6) 17 59 
5 D Spel och lotter (3 %; 13) 16 24 
5 E Musik, film och tidningar (4 %; 11) 27 18 
5 F Vård- och hälsoprodukter (6 %; 7) 19 55 
5 G Leksaker (5 %; 9) 59 XXX 

6 Sparformer, bank och försäkringar. (5 %; 8) 24 40 
7 Hjälporganisationer (1 %; 14) XXX 10 
8 Transportmedel och hus (7 %; 5) 51 41 

Siffrorna inom parantes visar först procentdelen av det totala antalet spotar som finns i materialet och siffran i fet stil 
visar placeringen för den valda ämneskategorin. Tex. är ämneskategorin Tjänster med sina 4% den 10:e största 
kategorin. De tre kryssen signalerar att det inte visades några reklamspotar i den kategorin.  

Vad som går att säga om utbudet är att det är produkter till den breda massan. Även i ämneskategori 
8, Transportmedel och hus, rör det sig om de vanligare familjebilarna, Hyresgästföreningen samt Svensk 
fastighetsförmedling. Resor och nöje (4) står för charterbolag, de svenska kryssningsfartygen och 
turistmål i Sverige. Kategori 5 C, Beklädnad är dels de klädkedjor som hellre lockar med låga priser än 
haute couture, men det är även andra identitetsmarkörer som glasögon och linser.  
 Påståendet om att TV-reklam är något som riktas till den breda massan är något som även 
Margareta Rönnberg påpekar i sin omfattande studie om TV-reklam. Hon uppmärksammar att 
reklam till en bredare massa (TV- bio- utomhusreklam) berör varor som kan tänkas locka 
småbarnsfamiljer, alltså inte är särskilt dyra varor eller kommer från exklusiva affärer. Det är också så 
kallade ”stapelvaror” som man handlar veckovis och som det inte behövs en högre inkomst för att 
köpa. Undantaget är bilar, men där påpekar även Rönnberg att eftersom det är ett så pass viktigt 
beslut, och det tar lång tid och många överväganden innan man bestämmer sig för vilken bil man vill 
ha, så är knappast bilreklamen i TV en vara medelsvenssons lockas av. Enligt Rönnberg så handlar 
reklam mycket om att vi ska köpa någon slags läsk eller någon slags färdigrätt och när det nu finns så 
många så är det ju det bästa om vi kommer ihåg just Fanta eller Dr Oetkers micropizza från 
reklamen och väljer just dessa märken29. 
 Innan jag redovisar resultatet för vilka varor äldre personer var med att representera i mitt 
material vill jag delge lite bakgrundsinformation. Under min studie med reklamfilmer har det kommit 

                                                 
29 Rönnberg, s.254ff 
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ut en skrift från Skandiabanken, nämligen deras Seniorbarometer 200630. Syftet med den skriften är att 
kartlägga seniorers sparande genom årskullarna och göra jämförelser från år till år. Hittills har man 
genomfört Seniorbarometern under två år. Eftersom det är en bank som ligger bakom 
undersökningen ligger den största vikten på vilka olika sparformer seniorer nyttjar, men jag 
intresserar mig bara för den delen där man frågar seniorerna vad de har tänkt spendera sina pengar 
på.  
 Det som toppar listan över vad seniorer huvudsakligen tänker spendera sina sparade pengar på 
är ”resa/resor/semester”, vilket 35 % säger sig spara till. Annika Creutzer, som har kommenterat 
resultatet från telefonintervjuerna, påpekar att det främst är personer mellan 66 och 76 år som 
uppger att de sparar till resande. Hennes förklaring är dels att man i dessa åldersgrupper har mest tid 
och ork, men även att det kan vara en generationsfråga. Människor i den åldersgruppen är oftast vana 
resenärer och har även haft möjligheter att åka på charterresor. På andra plats säger 31 % att de 
sparar till ”pensionsförsäkring/ pensionen/ålderdomen”. Båda dessa grupper har ökat markant 
sedan undersökningen 2005, runt tio procentenheter. På tredje plats kom ”buffert/oförutsedda 
utgifter” (26 %) vilket en något mindre andel än förra året sa sig spara till. De övriga kategorierna 
handlade om renovering av bostad (15 %), bilköp (8 %), konsumtion/kapitalvaror (2 %), leva på/vardagliga 
utgifter (2 %) göra något kul/nöjen (1 %), begravning (1 %), och övrigt (8 %). Övrigt kunde handla om att 
man ville sätta guldkant på tillvaron eller att man planerade ett jättekalas när man fyllde jämt.31 
 Anledningen till att jag angav procentsats för varje ämneskategori och även rankade de olika 
ämneskategorierna i Tabell 3 ovan var för att kunna jämföra popularitet med de filmer jag senare 
transkriberade. I en sådan jämförelse kunde jag se stora skillnader. Det som toppar listan här är 
ämneskategorin 5 C, alltså Beklädnad. Den kategorin innehöll ursprungligen filmer från sju företag 
som på ett eller annat sätt har med kläder att göra (märken, affärer) och tre filmer som handlade om 
glasögon och linser. När filmer med äldre skådespelare sorterades ut fanns båda optikerkedjorna 
med, men endast ett av sju klädföretag. Enligt det material som jag har förfogande över tyder det på 
att äldre personer till stor del hålls utanför klädkonsumtionen, speciellt äldre kvinnor.  
 I tabellen nedan (Tabell 4) har jag listat alla filmer som var aktuella för transkribering 
uppdelade efter ämneskategori och vilken ålderskod respektive film hade. Sorteringen är gjord på så 
sätt att den ämneskategori med flest antal spotar kommer först, sen den med näst högst antal spotar 
osv. För att se en beskrivning på respektive reklamfilm hänvisar jag till Videografin som ligger som 
appendix till detta arbete.  

                                                 
30 SkandiaBankens seniorbarometer 2006. En undersökning om sparande hos 55+. Från skriftens baksida: ”Undersökningen är 
utförd av Temo på uppdrag av Skandiabanken under perioden 31 januari till 16 februari 2006.  Skandiabankens 
privatekonom Annika Creutzer kommenterar resultatet” 
31 ibid, s. 8ff 
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Tabell 4. De äldres medverkan uppdelat i olika ämneskategorier 

Ålderskategori 
Ämneskategori Annonsör 7 9 12 Ä 14 

Estrella   6  
Fun Light   2  
Gorby’s   1  
Lindt 6    
Ostkompaniet   4  
Felix a   4  
Merci choklad a    2 
ICA a   1  
ICA b   7  

5 A (25 %) 

ICA c   12  
Blic Optik och Space Savers 5    
Dressman a   16  5 C (15 %) 
Synoptik    5  
Canal Digital a   1  
Canal Digital b   3  
Glocalnet b 2    
Glocalnet c 2    
Telia a   3  

2 (13 %) 

Telia b    13 
Beijer   3  
Demi Dekk, Jotun    3 
Granngården a    2 
Granngården b    7 
IBM b   1  
Sadolin, Nordsjö a    1 

3 (10 %) 

Silvan a   1  
Svenska Spel, Keno a   4  
Svenska Spel, Lotto a   2  
Svenska Spel, Lotto b   3  
Svenska Spel, Lotto c 1    

5 D (8 %) 

Svenska Spel, Oddset a   4  
Kalcipos    1 
Mitt VAL    1 5 F (7 %) 
Siduro, Ipex 11    
AMF   1  
Riksgäldskontoret 5    
Länsförsäkringar a    6 

6 (7 %) 

Länsförsäkringar b   1  
Posten 8    
e-legitimation.se a 1    
e-legitimation.se b 1    

1 (6 %) 

Vårdguiden c 1    
4 (3 %) Ving    5 



 

 

23

 SJ b   1  
Hjärt- Lungfonden a  2   

7 (2 %) 
Hjärt- Lungfonden b   1  

5 E (2 %) Ginza 3    
5 B (1 %) Del Mar, Balderini 2    
Totalt 178 spotar Totalt 48 filmer 48 2 87 41 

Tabellen visar alla transkriberade filmer uppdelade efter ämneskategorier och hur ålderskategorierna är fördelade över 
filmerna. Procenttalet visar andelen av de spotar som visades där äldre skådespelare ingick.  

Det finns äldre skådespelare med i nästan alla kategorier jag listade i Tabell 4, förutom två kategorier 
som inte alls är representerade. Dessa är kategorierna 5 G och 8, vilket innebär att inga äldre 
skådespelare förekommer alls i vare sig filmer som handlar om leksaker eller 
transportmedel/husbyte. Vad gäller leksaker var det övervägande barn som medverkade i dessa 
filmer, om det var några skådespelare alls. I kategori 8 visades personer runt 30 år, både med och 
utan barn. Jämför man med Skandiabankens Seniorbarometer ter det sig lite märkligt att inget 
bilföretag väljer en äldre person som frontman, då hela 8 % sparar för att köpa eller byta till ny bil. 
Här finns det, tror jag, en oexploaterad marknad som kan tänkas ändras i framtiden.  
 En annan intressant iakttagelse är också att i kategori 3 ingick en del märken av vitvaror och 
andra artiklar till hushållet, däremot förekom de äldre i större utsträckning i de filmer som gjorde 
reklam för butikskedjorna i fråga. När jag tittade på de specifika rollerna såg jag att förhållandevis 
många äldre var med i filmer från byggvaruhus (se Diagram 4). Det visar på att affärerna vill ha en 
bred kundkrets, men när det gäller specifika varor lockar man med en yngre åldergrupp. Jämför man 
även här med Skandiabankens Seniorbarometer är det 15 % av de tillfrågade som sparar pengar till 
renoveringar av hus. När Skandiabanken gjorde en liknande undersökning året innan var det 12 % 
som sa sig spara till samma sak, något som möjligtvis har satt sina spår i mitt material. Antagligen var 
det bara en lyckoträff, eftersom få äldre personer syns i researrangörernas reklamfilmer, vilket var det 
huvudsakliga skälet för många seniorer att använda sparade pengar till.  
 Som ett komplement till föregående tabell har jag ett diagram som visar mer specifikt vilken 
ålder skådespelarna hade för respektive ämneskategori. Ingen av de ämneskategorier jag har ställt upp 
innehöll personer från hela åldersspannet, alltså mellan 50 och 89 år, utan det vanligaste var att två 
åldersgrupper var representerade. Ordningen i diagrammet nedan skiljer sig från den tidigare tabellen. 
Anledningen är att jag i det senare diagrammet har utgått från varje skådespelare istället för antalet 
spotar.  
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Diagram 4. De äldre skådespelarna uppdelade efter ämneskategorier 
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Värt att notera i detta diagram är att se i vilka filmer de allra äldsta skådespelare exponeras. I mitt 
material blev det inom ramen för hemelektronik, TV- Internet- och telefonabonnemang, och spel 
och lotterier. Det kan dock tilläggas att dessa roller är väldigt passiva i relation till varan, alltså att de 
äldre mest finns i bakgrunden och observerar. Undantaget är den äldre mannen i IBM:s reklamfilm. 
Mer om skådespelarnas roller följer nedan.  

Rollen som spelas 
När jag nu har gått igenom vilken tid på dygnet reklam med äldre skådespelare sänds, i vilka program 
och vilka produkter de behandlar, kommer jag att gå in mer på själva skådespelarnas roller. Vad för 
slags personligheter får de äldre skådespelarna gestalta? Är de aktiva eller passiva? Men innan jag går 
in på de specifika rollerna kommer jag ta upp några olika typer av reklamfilmer jag har observerat. 
Det bör också påpekas att i de diagram och tabeller som följer är det inte spotar som är registrerade, 
utan den enskilde skådespelaren. 
 Reklamfilmer har ofta en, vad jag kallar, sinnesinramning. Begreppet kommer ifrån Goffmans 
rollteoretiska begrepp, där han med inramning menar den fysiska miljön. Jag syftar snarare på hur 
filmen upplevs, alltså som Allvarlig, Komisk, eller Vardaglig. Jag ville även ha en ytterligare distinktion 
för känslan av att när man har sett en film inte kan se sambandet mellan sketchen och den vara som 
ska marknadsföras. Den kategorin kallade jag för Ingen direkt koppling till varan.  



 

 

25

Diagram 5. Filmernas sinnesinramning uppdelat efter ålder. 
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Här är varje skådespelare registrerad vilket innebär att samma film kan vara med fler gånger, om den innehåller mer 
än en äldre skådespelare. 

Att den komiska kategorin skulle vara störst blev jag inte förvånad över. Reklam bör ju vara rolig för 
att locka människor att köpa varan. Däremot att de allra äldsta personerna samtliga skulle vara med i 
komiska filmer blev en liten överraskning. Som synes i diagrammet är dock de allra äldsta 
skådespelare endast fyra stycken till antalet. Kategorin Allvarlig har förhållandevis få skådespelare i 
sig, men flertalet är över 70 år.  I mitt material dominerades den här kategorin av två filmer från 
Hjärt- Lungfonden. Filmerna är uppbyggda på samma sätt, en man som berättar om tidigare 
hjärtsjukdomar och vid sin sida har denna man antingen sin maka eller nära vän. Till saken hör att 
personerna i dessa filmer är alla namngivna och har varit eller är allmänt kända personligheter. Dessa 
filmer är bra exempel på det Hazan menar med när äldre både är integrerade och humaniserade. De 
får pondus på grund av sin ålder och erfarenheter det för med sig.  
 Efter att ha redovisat för filmernas sinnesinramningar kommer jag att fortsätta med att studera 
rollerna mer specifikt. Jag vill då återkoppla till Hazans två-axiala modell som jag beskrev i det 
teoretiska och metodologiska avsnittet. Däremot kommer jag inte i detta skede att koppla samman 
äldre till någon form av ”problem” utan den frågan återkommer jag till i den avslutande 
diskussionen.  
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Figur 2. Min modell, inspirerad av Hazan 
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När jag fördelade filmerna mellan de olika fälten i nedanstående modell tittade jag på rollprestationen 
och sorterade den som integrerad/segregerad samt humaniserad/ avhumaniserad. Procentsatsen 
inom varje fält visar andelen rollprestationer inom det givna fältet. Ser man bara till huruvida 
rollprestationen var aktivt eller passivt relaterad till varan var det 43 % som var aktiva i hanteringen 
av varan, vilket innebär att i mitt material var det vanligare för de äldre personerna att synas i 
bakgrunden. Vad gäller huruvida de äldre personerna framställdes på ett vardagligt eller löjeväckande 
sätt var det vanligaste sättet att framställas på ett vardagligt sätt (60 %).  
 Som det går att se i figuren ovan är den vanligaste rollen för den äldre skådespelaren en roll 
som karakteriseras av att han eller hon passiviseras i marknadsföringen av varan, personen i fråga 
deltar bara och fokus läggs på andra personer. Jag tolkar det som att den äldre personen då inte heller 
anses tillhöra en attraktiv målgrupp, utan de medverkar i filmen av andra skäl.  
 I avsnittet för Teoretiska och metodologiska utgångspunkter tog jag upp Erving Goffmans teorier för 
hur vardagen kan liknas vid ett skådespel där människor spelar upp olika roller. För att bygga vidare 
på hans resonemang kring rollteoretiska begrepp kommer jag, till att börja med, att fokusera på olika 
manér från skådespelarnas rollprestationer, speciellt vad dessa manér leder till för uppfattning om 
den äldre personen. I Diagram 6 har jag listat åtta olika karaktärsdrag som jag tycker de äldre 
skådespelarna framställer. Med Motsats menar jag att den äldre personen använder sig av motsatta 
manér och uppträdanden än andra personer i filmen. Ibland innebär det att de äldre personerna 
bryter mot allmängiltiga sociala regler för hur man beter sig i en viss situation, men det finns också 
exempel på där den äldre personen ses som ”normal” och de andras beteenden går utanför 
normen32. Auktoritär betyder att skådespelaren agerar på ett sådant sätt att man som publik vet att det 
är han eller hon som bestämmer, levererar reklamens huvudpoäng eller budskap osv33. Mångfald står 

                                                 
32 Bilaga 1. Exemplifierade filmer, transkriberade, Estrella och Beijer. 
33 ibid. Hjärt- Lungfonden. 
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för att den äldre personen inte har någon direkt roll i filmen utan ska synas för synandets skull, tex. 
att det visas personer från olika åldersgrupper. Producenterna vill förmedla att varan riktar sig till en 
bred målgrupp34. ”Det var bättre förr”- mentalitet innebär att den äldre personen ger ett intryck av att 
tiderna förändras och det var bättre förr. Rollfiguren blir lite av en bakåtsträvare35. Ålder som frihet 
visar på en attityd att den äldre personen gör som han eller hon vill. Oftast visas det med att den 
äldre personen inte har några förpliktelser eller en person som aktivt köper en vara36. Komplement står 
för att den äldre personen gör varken från eller till med sina repliker (om han eller hon har några) 
men personens närhet hjälper till att skapa en enhet eller helhet. Det kan vara en farmor som sitter 
tyst vid bordet eller en äkta make som följer med sin fru till byggvaruhuset men som inte alls agerar37. 
Åldrande som kvalité betyder att ålder i sig självt är något hedervärt, som att en vara håller väldigt länge 
eller att ett företag stoltserar med långa traditioner38. Obegriplig innebär att åldern i sig inte verkar ha 
någon som helst betydelse. Jag fann bara en sådan film39 som enligt mitt tycke var omöjlig att förstå 
sig på.  

Diagram 6. Ålderns betydelse uppdelat efter ålder 
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Troliga syften till varför äldre skådespelare har använts som rollkaraktär. Siffrorna visar på antalet skådespelare som 
passar in i åldersmanéren.  

Jag vill påpeka att jag inte på något sätt gör anspråk på att den här fördelningen av rollprestationer 
mellan åldersgrupper är något allmängiltigt, eftersom min fältperiod var väldigt begränsad och 
materialet är tämligen litet.. Den vanligaste rollen bland äldre skådespelare visar alltså på ett 
motsatsförhållande gentemot de andra deltagarna i filmen. Visserligen definieras oftast en persons 

                                                 
34 ibid. Ving.  
35 ibid. Canal Digital och Svenska Spel, Lotto. 
36 ibid. AMF Pension. Kvinnan i Silvan a.  
37 ibid. Telia b och Silvan a. 
38 ibid. Demi Dekk, Jotun och Lindt Choklad.  
39 ibid. Riksgäldkontoret. 
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ålder i relation till en annan person, så det är kanske inte så konstigt att man visar på olika 
generationer. Här vill jag dock poängtera att det är uppträdande eller replikskifte som är det motsatta 
mot andra karaktärers, inte åldern i sig.  

Genus 
Som avslutande del för denna undersökning har jag valt att redogöra för könsfördelningen. Inte för 
att det är en mindre viktig fråga, utan därför att jag hela tiden har velat lägga fokus på ålder. En egen 
undersökning beträffande könsfördelningen skulle lätt kunna göras, men det överlåter jag till någon 
annan och den här delen kan ses som en inspiration till vidare studier i ämnet.  
 Majoriteten av de äldre skådespelarna i mitt material var män, närmare bestämt 70 % av totalt 
68 skådespelare. Detta innebär att äldre män i större utsträckning än äldre kvinnor, själva eller 
tillsammans med andra personer, får representera varor och företag. Det bör också tilläggas att i hela 
70 % av de reklamfilmer med äldre personer jag observerade under min fältperiod figurerade det 
generationsmöten av olika slag, vilket tyder på att det inte alls är vanligt att äldre personer själva får 
representera en produkt eller en tjänst. De flesta filmer innehåller dessutom både kvinnor och män, 
så det är en försvinnande liten del där endast en kvinna/kvinnor visades.  
 Vad jag också upptäckte bland mina data var att en mycket större andel av de män som var 
med i reklamfilmerna hade roller som var löjeväckande, eller avhumaniserade för att använda tidigare 
begrepp, när jag jämförde med kvinnorna. Endast en av tre kvinnor hade roller som var 
avhumaniserade, medan nära hälften av männen hamnade i den kategorin. Jag tolkar ett sådant 
resultat som att det är mer accepterat att driva med män medan kvinnor ska ha en mer vardaglig, 
”naturlig” framtoning. Den totala könsfördelningen över hela materialet har jag inte fördjupat mig i, 
därför kan jag inte säga om det här är ett mönster jag kan lägga på hela mitt material.  
 Jag noterade även att bland de ämneskategorier för olika produkter jag delade in mitt material i 
var den största gruppen bland äldre män kategori 5 A och vanligast bland kvinnor var kategori 340. 
Jag har även här sett till skådespelaren och vad för slags vara han eller hon har varit med om att 
representera, och inte antalet spotar per film.  
 Jag vill även belysa skillnaderna mellan könen när det kommer till hur varan används. Av de 
äldre kvinnor som förekom i min studie var en större andel av dem brukare av en produkt än 
männen. Männen å sin sida var i större utsträckning informatörer, alltså de hade kunskaper om varan 
eller tjänsten som visades även om de inte i stunden använde den. Männen blev också i större 
utsträckning instruerade av yngre personer. Då var det oftast pappor vars söner förklarade något för 
dem. Det kunde också vara en försäljare som delgav information.  

                                                 
40 5 A= Matbutiker, snabbmatskedjor, varor; 3= Hemelektronik, vitvaror och prylar för hemmafixare 
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Avslutande diskussion 
Detta kapitel kommer att inledas med att jag redogör för svaren på mina frågeställningar och andra 
viktiga poänger jag har funnit med mitt arbete. Därefter följer en vidare diskussion kring bilden av 
äldre personer i reklamfilm i relation till en äldrediskurs som finns i samhället.  
 I mina ursprungliga frågeställningar undrade jag om det fanns givna ålderskategorier i 
reklamfilm, huruvida dessa synliggjordes och om det fanns ett hierarkiskt tillstånd mellan dem, vilken 
bild av den äldre konsumenten som ges och slutligen om det går att säga något enhetligt om utbudet 
i reklamfilmerna.  
 En utav grundpelarna inom diskursanalys är att se maktförhållanden inom den diskurs man 
studerar. Tillämpar jag den utgångspunkten på mitt material ser jag att skådespelare i åldern mellan 
15 och 30 år dominerar, de utgör något mer än en tredjedel av alla visade spotar. Eftersom denna 
åldersgrupp får så pass stort utrymme ser jag dem som högst i hierarkin, att de får bli trendsättare för 
vad som är nytt på marknaden.  
 Däremot tycker jag inte att det går att säga att det finns enhetliga bilder, eftersom det i alla 
åldersgrupper finns en otrolig variation både på varor och på sinnesinramning av filmen. Den 
generaliseringen som går att göra i mitt material är möjligen att yngre personer i större utsträckning 
visas som kompisgäng eller individer, medan ju äldre skådespelaren blir desto tydligare kopplas han 
eller hon samman till en partner eller en familj.  
 Ytterligare en sida att se på maktrelationerna inom reklamfilm är att undersöka vilken typ av 
varor eller tjänster de äldre är utestängda från att visa. I föregående stycke påpekade jag att yngre i 
större utsträckning visades som individer i ett kompisgäng eller ensamma. Samma sak gäller för 
utbudet de får representera. De äldre skådespelarna syns sällan eller aldrig i filmer som visar på 
typiska individuella markörer kopplad till konsumtion, såsom kläder, skönhetsprodukter, bilar etc. 
Särskilt kvinnor är frånvarande i de här kategorierna, medan äldre män har gjort reklam för 
klädföretaget Dressman och en parfym från Baldessarini.  
 För att dra huvuddragen i den bild av äldre personer jag har upptäckt i mitt material vill jag 
påstå att äldre personer förekommer främst i filmer med komiska inslag, där skillnaden mellan 
skådespelare vars roller kopplas samman med den varan eller tjänst som marknadsförs är ungefär lika 
vanlig som den delen skådespelare som inte kan något om varan eller bara finns i bakgrunden. 
Däremot var det stor skillnad mellan antalet skådespelare som själva framstod på ett löjeväckande 
sätt och de som betedde sig mer vardagligt, där den vardagliga framställningen hade klar majoritet. 
Det som också går att se är att kvinnorna i större utsträckning visar upp en mer seriös eller allvarsam 
roll än männen som till större del har roande eller löjeväckande roller.  
 Jag har den uppfattningen att äldre skådespelare används dels i syfte att visa på en annonsörs 
breda kundkrets, att personer från alla åldrar kan använda produkten/tjänsten. Detta blir extra tydligt 
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i de fall där samme annonsör har gjort olika filmer med olika åldersgrupper. Det andra syftet är att 
förmedla en känsla av familjetillhörighet. Det behöver inte bara vara en släktmiddag, utan även när 
ICA: s reklamfilmer visar ’Stig’ som en fadersgestalt för ungdomarna som jobbar där.  
 Jag kallade i början av mitt arbete reklamfilm för en sekundär verklighetsuppfattning. Jämför 
man den med en politisk samhällsdiskurs kring äldre, vilken man kan kalla en primär 
verklighetsuppfattning, ser man snabbt två väsentliga skillnader. Den bild som oftast målas upp om 
äldre är att de är i behov av vård och är ensamma och i likhet med Hazans framställning utgör äldre 
oftast ett problem, för ”icke-äldre”, som kräver olika lösningar. I mitt material förekom det inga 
filmer som visade den här delen av diskursen, men det kanske kommer i framtiden. I och med det 
maktskifte som följt efter 2006 års riksdagsval kommer det att öppna upp för fler privata intressen 
inom vård och hushållsnära tjänster. Det är möjligt att den sortens reklam kommer att bli synlig i 
våra TV-kanaler, speciellt med tanke på att äldre personer i mycket högre utsträckning än yngre 
faktiskt tittar på TV.  
 När vi är inne på den primära verklighetsbeskrivningen vill jag återkomma till SkandiaBankens 
Seniorbarometer som jag beskrev i kapitlet Produktutbudet. När äldre personer själva säger vad de vill 
använda sina sparade pengar till väljer de resor. Det är en upplysning som visar att pensionärer idag 
orkar och vill mer med sin fritid. Det här speglas till viss del i reklamfilmerna, där två reseföretag har 
använt sig av äldre personer (SJ och Ving), men i båda fallen är de äldre en del av en bredare 
målgrupp.  
 Genom hela det här arbetet har jag på ett eller annat sätt drivits av en slags rättvisetanke, att 
åldersgrupper ska synas lika mycket och genom det uppfattas som likvärdiga som konsumenter. 
Samtidigt finns det också en problematik i att företag profilerar sig som riktandes till en äldre 
målgrupp. Anledningen till det är individens egna föreställningar och med det menar jag att man som 
person inte vill läggas i fack. Ta till exempel företag som anordnar seniorresor. I en artikel skriven av 
Karin Whalström i antologin Pigga pensionärer och populärkultur beskriver hon hur resekataloger 
tillhörande företag som har många äldre resenärer sällan eller aldrig använder ord som har 
åldersbestämmande karaktär och modellerna som visas är runt 50 år gamla. En av researrangörerna 
som intervjuas i artikeln framhåller att människor över lag identifierar sig med andra människor som 
är ca 15 år yngre än de själva, därav de förhållandevis unga modellerna i katalogen.41  

Detta skulle jag vilja kalla ett konsumtionsproblem. Äldre personer kan inte i lika stor 
utsträckning som yngre representera en vara eftersom det idag finns negativa värderingar för att bli 
gammal och att peka ut den målgruppen är inget ett företag tjänar på. Trots detta tror jag att äldre 
gynnas av att synas mer i TV-reklam, dels för att stärka bilden av dem som en stark 

                                                 
41 Karin Whalström, ”Resa med vuxen smak; om att bli pensionär genom att resa” I Owe Ronström (red.) Pigga pensionärer 
och populärkultur, Carlssons Bokförlag, Stockholm, 1998 
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konsumentgrupp, dels för att i någon mån bryta föreställningen om att gammal är samma sak som 
skröplig.  

Avslutningsvis vill jag framhålla den homogena verklighetsbild som uppdagas i reklamfilmens 
”värld”. Det blir väldigt tydligt att de västerländska idealen härskar, vad gäller ungdomsfixering, 
enhetlig etnisk härkomst, heteronormen och kärnfamiljen. Det verkar inte finnas intresse eller 
utrymme för att få in mer mångfald. Världen som reklamfilmerna visar upp är väldigt fyrkantig och 
okomplicerad, precis vad den måste vara för att snabbt få ut ett budskap och locka oss stressiga 
konsumenter att välja den rätta varan.  
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Sammanfattning 
Arbetet du precis har läst är en magisteruppsats från Programmet för samhälls- och kulturanalys. 
Den tar avstamp i en socialkonstruktionistisk anda där inga verkliga fenomen existerar utan att 
människor har skapat dem med sina tankar och formuleringar. Ämnet som studeras är reklamfilm 
och på vilket sätt äldre personer porträtteras i denna konstform.  
 Det teoretiska ramverk vilken har använts som analysverktyg är framförallt baserad på 
diskursanalytiska förhållningssätt, men även utgångspunkter från Erving Goffmans rollteorier 
(baserat på hans bok Jaget och maskerna), samt Haim Hazans föreställningar om synen på äldre 
personer i dagens västerländska samhälle. I hans föreställning är de äldre ett problem, inte ett 
problem i sig, utan de är en grupp vars problem kräver lösningar av ”icke-äldre”.  
 Studien baseras på reklamfilmer, inspelade från TV 4 och Kanal 5 vilka bevakades under en 
veckas tid i tre pass om tre timmar vardera per dag, där analysen lägger fokus på de filmer där en eller 
flera skådespelare vilka kan tänkas vara äldre än 50 år medverkar. Resultatet visar sen hur 
åldersfördelningen ser ut i materialet, hur reklamtiden fördelade sig över dagen, vilka produkter som 
visades, de äldres rollprestationer i en närmre granskning och slutligen studerade jag 
genusförhållandena. Äldre personer förekommer över huvud taget väldigt få gånger i mitt material, 
men det finns en markant skillnad mellan de båda kanalerna, där TV 4 har visat den markant större 
delen av reklamfilmer med äldre personer. I förhållande till övrig reklam visas ändå reklam med äldre 
personer på samma tider och samma dagar som resten av materialet. Vad gäller utbudet får äldre 
representera ganska många områden, men de saknas bland varor som kan tänkas vara 
identitetsmarkörer.  
 Syftet med den här studien är att påvisa de roller äldre personer får spela i reklamfilmer och 
vad dessa roller i sig kan säga oss om den syn som finns på äldre personer som konsumenter. Min 
slutsats mynnar ut i att äldre personer som konsumenter förekommer, men inte i lika hög 
utsträckning som yngre personer. Oftast när äldre personer deltar har de ingen direkt koppling till 
den vara som marknadsförs, utan de finns i bakgrunden eller talar om/gör något helt annat som inte 
har med varan att göra. Det ger i sin tur en uppfattning om att äldre personer inte anses vara så 
viktiga som konsumenter. Givetvis är det en nyanserad bild av äldre som förekommer i filmerna, där 
vissa annonsörer lyfter fram även äldre personer. Dessa reklamfilmer är däremot lätträknade i mitt 
material.  



 

 

33

Litteratur 
Alvesson, Mats, Postmodernism och samhällsforskning, Liber, 2003 
Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner, Studentlitteratur, Lund, 2003 
Goffman, Erving, Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik, Prisma, Stockholm, 1998 
Hacking, Ian, Social konstruktion av vad?, Thales, Stockholm, 2000 
Hazan, Haim, Old age constructions and deconstructions, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 
Jönson, Håkan, Det moderna åldrandet. Pensionärernas bilder av äldre 1941 – 1995, Studentlitteratur, Lund, 

2001 
Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 
Phillips, Louise, ”Forskning i tvivl – en refleksiv evaluering af det diskursanalytiske interview som 

metode til kritiske studier”; I Henriette Christrup et al (red.), At begribe og bevæge 
kommunikationsprocesser – om metoder i forskningspraksis, Papirer om Faglig Formidling nr 47/01, 
Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, 2001 

Ronström, Owe (red.) Pigga pensionärer och populärkultur, Carlssons Bokförlag, Stockholm, 1998 
Rönnberg, Margareta, TV-reklamen – vår tids myter. Men könsrollskonserverande och konsumtionsfrämjande för 

barn?, Filmförlaget, Uppsala, 2003 
Searle, John R., Konstruktion av den sociala verkligheten, Diadalos, Göteborg, 1999 
Vincent, John A., Politics, power and old age, Open University Press, Buckingham, 1999 
Winther Jørgensen, Marianne & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

2000 

Otryckta källor 
Föreläsning 041012, Mathias Martinsson, Ideologikritisk analys 
http://www.aftonbladet.se Har till och från besökt sidan och där hittat artiklar  
http://www.ne.se (Sven-Eric Lidmans artikel om ideologikritik) 050117 
http://www.senior2005.gov.se/ (en parlamentariskt samansatt beredning som hade (avslutade i 
oktober-03) till uppdrag att skapa en långsiktig utveckling av äldrepolitiken) 051207 
http://www.mms.se/ En bra sida för att se statistik över TV-tittande och vilka kanaler svenska 
folket har tillgång till. 050418 och löpande under uppsatsskrivandet 
Text med beslut tagna av SVT:s styrelse, 2005-12-16. SVT. Fri television i världsklass. Strategi mot 2012. 
Annika Creutzer, SkandiaBankens Seniorbarometer 2006, En undersökning om sparande hos 55+ 



Bilaga 1. Exemplifierade reklamfilmer, transkriberade. 

 

Bilaga 1. Exemplifierade filmer, transkriberade 
All information som rör kända personer är hämtade från http://sv.wikipedia.org vid olika tillfällen.  

Beijer (00:15:5 min) 
Miljö: Landsbygd (skog och gräsplätt i bakgrunden), en stor cementbyggnad med lite klotter på, det står några möbler 
utanför porten (skrivbord och byråer), inga glas i fönstrena, utan träskivor istället.  
Klipp: Profilnärbild på ett äldre par (50 – 70). Bakom dem ser man en utbyggnad till huset. Mannen står närmast 
kameran. Han har grå/vitt snaggat/kortklippt hår och en tunn/smal skepparkrans som går upp i en mustasch. Han har 
en grå rock, vit skjorta och slips. Kvinnan står bredvid honom. Hon ser kortare och något yngre ut än honom. Eftersom 
hon står en bit bort från kameran blir hon lite suddig. Hon har på sig en ljusbrun kappa, vit blus och någon sorts scarf. 
Hon har kortklippt (lite taggigt) blonderat hår. De två står tysta och bara tittar och lyssnar på den yngre kvinnan, vilken 
kan vara deras dotter.  
Klipp: Kvinna i profil (25 – 30 år), långt lockigt blont hår, röd/lila/svartrandig halsduk, lila kappa. Pratar och gestikulerar 
med händerna. Hennes man/sambo/pojkvän står vänd mot huset med ryggen mot kameran. Han har en mörk rock på 
sig. Han står så pass långt borta att han blir lite suddig. Hon pratar entusiastiskt och pekar med hela handen mot huset.  
Klipp: Vitt rutpapper är bakgrunden med texten NU KAPAR VI PRISERNA. En såg (rund platta med taggar) kommer 
från höger till vänster och sågar sönder ”pappret” som smulas sönder. Istället växer det fram en bild av insidan på någon 
maskin. Det är kugghjul, sladdar och grejer. Rutsidan byggs snabbt upp igen. Nu står det FRÅGA NÅGON SOM VET. 
(gul låda) Beijer Byggmaterial adressen: www.beijerbygg.se vilket är överstruket med gult och en muspekarhand ligger 
över texten.  
Replik: Unga kvinnan [enusiastiskt]: det är precis som Änglagård! […] Men fattar ni inte vilken tur vi har haft som har 
hittat den här PÄRLAN! 
Speaker [manlig, inte så värst mörk röst]: ehm, ja. Just nu har vi massor av kapade priser på massor av byggvaror. 
Välkommen in! 

Estrella (00:30:6 min) 
Miljö: ett gäng ungdomar står i en park, men de håller på att skiljas åt. Det är soligt och ser varmt ute, och ett stort träd 
skuggar en parkbänk. Ungdomarna är någonstans mellan 15 och 19 år, det är tre killar och två tjejer. När filmen börjar 
går fyra av personerna iväg. De har stått och ätit ur en chipspåse, och denna chipspåse har den efterlämnade pojken med 
sig när han sätter sig på parkbänken. Han har på sig en mörk sportjacka/kofta, ljusblå piké, mörka jeans och sneakers. 
Han har ca 5 cm långt hår, men kort i nacken, ganska mörkt lockigt hår. Kameran sveper åt vänster i bild. På andra sidan 
bänken sitter en dam (50+) med en liten hund i knäet. Hon har pagefrisyr, mörkt med blonderat i många tunna slingor 
(ser nästan mellanblond ut). Röd/rosa polotröja med kragen lite nervikt och svart (kritstrecksrandig ser man sen) kavaj 
med tillhörande byxor.  
Klipp: Profilbild. Killen som är närmast kameran syns tydligt och damen syns suddigt. Han har handen i påsen och letar 
runt. I bakgrunden syns en storstadsmiljö suddigt.  
Klipp: Killen filmas framifrån när han äter chips (Estrella sourcream & onion). 
Klipp: Kvinnan filmas lite snett nedifrån (grodperspektiv). Hon har en lite överlägsen blick när hon tittar på killen som 
äter av chipsen.  
Klipp: Killen framifrån. Tittar ner i påsen. Kameran zoomar in till närbild.  
Klipp: Profilbild från kvinnans perspektiv. Killen häller ner chipssmulorna som är kvar i påsen i munnen.  
Klipp: Profilbild från andra hållet, man skymtar bara kvinnan. Killen böjer nu huvudet för att verkligen få ut alla smulor i 
munnen.  
Klipp: Kvinnan filmas lite snett nedifrån (grodperspektiv). Hon tittar nästan förfärat på killen. Hennes hår flyger lite, så 
det verkar blåsa.  
Klipp: Framifrån. Killen har nu brutit upp påsen för att kunna komma åt de bitar och kryddor som har fastnat i påsen.  
Klipp: Profilbild på killen. Man skymtar bara en suddig bild av kvinnan. Han slickar sina fingrar.  
Klipp: Killen filmas framifrån. Slickar insidan av påsen.  
Klipp: Kvinnan filmas lite snett nedifrån (grodperspektiv) ganska nära ansiktet den här gången. Hon stirrar nästan argsint 
på killen.  
Klipp: Helt ny bild. Man ser en kvinnohand som strör ner kryddor. Det är fokus på handen, men kameran åker neråt och 
kryddorna landar på en hög färdiga chips.  
Klipp: Profilbild på killen. Man skymtar bara en suddig bild av kvinnan. Han slickar insidan av påsen.  
Klipp: Killen framifrån, slickar påsens insida.  
Klipp: Snett nedifrån (grodperspektiv) på killen. En vindpust tar tag i påsen och flyger iväg  
Klipp: Filmar framifrån en bit bort (som i början) så att man ser både killen och kvinnan. Påsen flyger i en hög båge över 
bänken för att sen träffa damen i ansiktet. Killen tittar mot henne.  
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Klipp: Närbild snett nedifrån av kvinnan som har påsen ”klistrad” över ansiktet. Hon tar upp båda händerna (har 
vigselring) och tar tag om påsen. Hunden tittar upp ifrån hennes knä. Hon tar ner påsen och tittar argsint på killen.  
Klipp: Snett nedifrån. Killen tittar tillbaka på kvinnan och ser lite rädd ut.  
Klipp: Kvinnan framifrån. Hon håller påsens insida framför sig och slickar lite försiktigt.  
Klipp: Killen framifrån. Han tittar förskräckt på kvinnan.  
Klipp: Kvinnan framifrån. Hon slickar nu allt ivrigare på påsens insida, riktigt drar sunt med ansiktet inne i påsen.  
Klipp: Filmar framifrån en bit bort (som i början) så att man ser både killen och kvinnan.  
Klipp: Killen har händerna på knäna och reser sig sakta upp. Han tittar hela tiden på kvinnan.  
Klipp: En helt öppen påse (som den skulle ha sett ut när den fylls i fabriken) som det faller ner räfflade chips i. Kameran 
går neråt. Morfas42 över till en stängd påse som är full och lite uppblåst (för att inte se skrynklig ut), kameran längre bort. 
Sourcream & onion chips. Vit fet text: Get the taste 
Musik/Replik: Creeps – Oh I like it. Svårt att säga om det är originalsången eller en omgjord version. Manlig sångare 
som låter hyfsat lik originalet. Ljud av pås- och chipsprassel.  
Speaker 1 (ganska ung man, låter runt 20, börjar prata när handen som strör över kryddorna visas): Visst, Estrellas chips e 
ju oemotståndliga […] men snälla. Snälla! Behärska dig! 
Speaker 2 (betydligt äldre man, han pratar engelska och har en väldigt mörk röst): Estrella, get the taste. 
Hjärt- och Lungfonden b (01:00:7 min) 
Miljö: Ulf Larsson (född 1956) sitter i ett ljust arbetsrum och talar rätt in i kameran. Han sitter bakom ett skrivbord med 
en laptop, framför stora fönster med vita gardiner, väggarna är ljusa. Han har en ljusblå skjorta under en ärmlös pullover. 
Han har mörksvart hår och flint, är riktigt tjock. Hans namn står skrivet i vitt längst ner i bild.  
Klipp. Bert-Åke Varg (född 1932) står lite bortvänd från kameran ute på en snö och istäckt sjö, man ser två bojar, varav 
den ena verkar vara fastbunden i något. Det snöar ute och är grått. Han har en svart sportig dunjacka med pälskrage på 
kapuschongen på sig, mörk filtkeps, svarta byxor. När han börjar vända sig om zoomar kameran in på hans ansikte. Han 
har vithåriga tinningar, kepsen skymmer det mesta av hår, Han är plufsig i ansiktet och har rynkor. När han pratar ser han 
ganska bister ut och han kisar med ögonen. En vit krage sticker upp. Hans namn syns i vitt i nederkanten av bilden. 
Kameran zoomar ut och han tar sig för bröstet. Jackan är halvt uppknäppt.  
Klipp. Bilder från en akutmottagning. I ett blått sken kommer patienten in på sjukhuset på en bår och personalen ser till 
att personen får dropp. Allt går väldigt fort.  
Klipp. Larsson, närbild på ansiktet, inomhus. Pratar in i kameran. 
Klipp. Akuten. Blått ljus inne på operation.  
Klipp. Varg står ute på isen och pratar. 
Klipp. En patient lyfts in i en ambulansbil. Det är blått ljus omkring.  
Klipp. Larsson har kommit ut på isen. Det är en närbild på hans ansikte, men han rör sig mot Varg. Kameran zoomar ut 
och nu står de bredvid varandra och det syns att Ulf är längre än Bert-Åke. Det står Ring (vitt) 0200 – 891900 (rött). 
Larsson har en brun kappa på sig och en stor svart och grårandig halsduk. Kameran zoomar ut lite till, Larsson ler mot 
Varg.  
Klipp. Det blir en vit bild med röd text. Det står Hjärt och Lungfonden (deras logo) pg 909192-7 Ring 0200-891900. En 
manlig speaker som pratar engagerat. Han har en ganska mörk röst och det är ingen av de medverkande skådespelarna.  
Replik: Ulf [på utpräglad stockholmska]: Han skulle ut på en fisketur å så kände han att det gjorde ont i ryggen.  
Bert-Åke: Jag blev panikslagen när det började hugga i hjärttrakten. Jag förstod att det var bråttom. Jag hade fått min 
andra […] hjärtinfarkt. 
Ulf: På akuten så beslutade sig läkarna direkt för en by-pas operation. Och det räddade Bert – Åkes liv. 
Bert-Åke: Varför pratar man bara om cancer som det största hotet, och inte om risken att dö i någon hjärtsjukdom? 
Varje kvart drabbas nån, och varje timme dör nån i Sverige av en hjärtattack.  
Ulf: Jag är glad för varje dag jag får med Bert-Åke. Och för mig är det självklart att skänka pengar till hjärt- och 
lungfonden som bekostar den mesta av hjärtforskningen i det här landet. 
Bert-Åke: Ja, så stöd forskningen. Den räddade mig. Nästa gång, då kanske det är någon i din närhet som drabbas.  
[…] 
Speaker: hjärtsjukdomar kan besegras. Ring Hjärt- och Lungfonden på 0200-891900. Din gåva gör skillnad. Ring nu!  

Ving (00:45:5 min) 
Miljö: Ett semesterparadis, gult villa- hotell med pool som filmas en bit uppifrån. Längst ner i bild går två äldre personer, 
en kvinna och en man. De kommer från varsitt håll och passerar varandra. Det är mycket folk i rörelse och man hör att 
folk roar sig.   

                                                 
42 Av engelskans morphing vilket betyder att få en jämn övergång från en bild till en annan med hjälp av datorer. Används oftast i film. 
(www.dictionary.com 2006-10-18) 
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Klipp: Närbild på en snygg ung vältränad kvinna (runt 20 år) som stiger upp ur poolen. Hon har en vit bikini och är 
solbrun och hon har mörkt långt hår.  
Klipp: En bartender (man, 20 – 25) står i baren på området och torkar disk. Han har svart snaggat hår och är brun (ser 
lite utländsk ut, ska kanske föreställa att han kommer från orten där hotellet ligger). Han har på sig en gul pullover över 
en hawaiiskjorta. Han tittar upp och får syn på den snygga kvinnan.  
Klipp: Kvinnan filmas igen nu lite under/framifrån när hon tar de sista stegen upp ur poolen. Hon går iväg.  
Klipp: Baren och bartendern filmas, han ler. Han håller i en flaska med en gul dryck i, kastar den lite lätt så att den 
snurrar ett halvt varv så att han får tag i flaskhalsen. Kastar den sen uppåt och får den att snurra ett varv och låter den 
landa ståendes på hans handrygg.  
Klipp: Närbild på när han balanserar flaskan på handryggen. Han tittar mot kvinnan och ler.  
Klipp: Filmat i fågelperspektiv. Kvinnan går från poolen förbi en man som ligger i solstol. Kameran glider ner och filmar 
honom. Det är en ganska fet man med vita shorts, uppknäppt kortärmad hawaiiskjorta. Han ligger och läser en 
pocketbok. Han tittar mot henne, rättar till det blöta/svettiga håret på den begynnande flinten. Man ser nu bara kvinnan 
från brösten till knäna, ungefär, hon går förbi. Han följer henne med blicken. 
Klipp: Närbild på mannen när han har handen på huvudet. Solglasögonen ligger på hans bröst, fastsatta i en snodd. Han 
har ganska mycket hår på bröstet. Kvinnan går förbi precis framför kameran, så man ser bara hennes mage och den blir 
väldigt suddig. Han ler och följer henne med blicken.  
Klipp: Kvinnan sätter sig på en solstol/bädd. Det går ett yngre par förbi bakom henne. Tjejen i det paret är smal/tunn 
och blek. Har brunt hår i hästsvans, en vit skärm för solen om huvudet, en trekanstbikini och orange shorts. Han är svart, 
har en grå t-shirt och shorts. Man ser också en del av poolen och hotellet (vit cementbyggnad med många valv och röda 
tegelplattor som tak) i bakgrunden. Kvinnan slänger runt med huvudet och lägger sig på solstolen.  
Klipp: Ett äldre par är i fokus. De filmas från sidan när de går förbi kvinnan som solar. Mannen går närmast kameran. 
Han har vitt hår, glasögonen sitter fast på pannan, han har bar överkropp och magen hänger över shortslinningen. Han är 
ganska hårig på kroppen och inte särskilt solbrun, snarare blek. Byxorna är ljusblå och hålls uppe av ett vitt skärp. Frun 
som går bredvid och håller honom i armen, har också vitt hår. Det är pagelångt och hon har ett hårband om det. Hon har 
på sig turkos linne och kjol i något mjukt stretchmaterial, för den sitter tight på överkroppen, men har ett fint fall efter 
midjan. Hon är också ganska tjock, mest över magen, inte så fet i ansiktet. Hon håller i en papperskasse. När mannen får 
syn på kvinnan som solar drar han in magen så mycket han kan och sträcker på sig. Frun tittar på honom misstänksamt. 
När de passerar kvinnan håller han fortfarande in magen.  
Klipp: Närbild på kvinnans ansikte där hon ligger och blundar i solen. Hon ler, utan att visa tänderna.  
Klipp: Paret går vidare. Frun ser lite sur ut, mannen håller fortfarande in magen och tittar mot kvinnan och ler lite.  
Klipp: Kvinnan tar på sig ett par solglasögon, men blundar fortfarande. 
Klipp: En ganska fet, men biffig man (35 – 40) med gul t-shirt, grön keps, brunt hår, brun mustasch som går runt 
munnen. Han ska lägga en pingis serv och tittar först snabbt på kvinnan. Han tar racket som ett proffs (som man håller 
en penna…) och slänger upp bollen och gör en jättegest när han ska serva, med skruv och allt. Kameran följer bollen och 
på andra sidan bordet ser man hans dotter vänta på bollen. Serven blir alldeles för svår att spela tillbaka, så hon försöker 
inte ens. Ser bara sur ut. Bollen studsar ut. Dottern är ca 10 år, har håret i två tofsar på varsin sida av huvudet, en rosa 
topp och en kortärmad grön skjorta över. Bakom henne och vid sidan om pingisbordet står en bardisk en bit bort, där 
folk sitter och har det trevligt.  
Klipp: Kameran en bit bort så att man ser mannen, bordet och dottern. Mannen är vänd mot den solade kvinnan och ler, 
stylar med racket. Dottern på andra sidan bordet ser sur ut.  
Klipp: Filmat i profil. Kvinnan solar. En servitör kommer (vita byxor, röd väst och vit kortärmad skjorta). Man ser 
poolområdet i bakgrunden. Han har med sig en bricka och på den står det ett jättestort glas med något milkshakeaktigt 
med ett drinkparaply och en skiva frukt på glaskanten. Hon halvreser sig upp på solbädden och tar emot glaset. 
Servitören är en äldre man (säkert 60+) med gråaktig mustasch, flint med grå/svart hår på sidorna. Han är mörk i hyn 
(bara något ljusare än bartendern). 
Klipp: Närbild på mannen som spelade pingis. Han tittar mot henne och rycker till lite när han ser servitören.  
Klipp: Bild på kvinnan och servitören. Han pratar med henne. Hon tittar först up mot honom, sen åt det håll han tittar 
åt.  
Klipp: Närbild på kvinnans ansikte när hon tar av sig glasögonen lite grann och tittar över bågarna och ler. Hon höjer 
glaset som ett ”skål” 
Klipp: Närbild på en kille (10 – 12 år) som ler och halvvinkar åt henne. Han har små svarta solglasögon på huvudet, 
några band och kort runt halsen. Han har en halvt urdrucken glassdrink i ett stort glas. Skålar tillbaka. Han har också en 
liten tattuering (gnuggis) på överarmen i form av ett hjärta med en pil igenom. Han ligger på en upplåsbar madrass i 
poolen. Han tar tag i sugröret som om han tänker dricka, men bilden klipps.  
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Klipp: En skyllt som består av 4 smala bräder som är sammansatta med ringar. Skylten är upphängd i en kedja. Där står 
det med vitt (som målarfärg) På Sunwing resort har barnen sin egen valuta – glass och läsk kortet. Från bildens nederkant kommer 
en hand och puttar till skylten, så att den gungar.  
Klipp: En till skyllt av brädor, men den här är faststatt på en stör i marken. Vings logo och så står det Ving i vit målarfärg. 
I bakgrunden syns en pool och en kille dyker ner i poolen där det redan finns två andra barn. [ljud av människor som 
badar, skrattar och dylikt] 
Musik/Replik: En manlig sångare. Det låter som om musiken är spelad från en gammal radio utan stereo, knastrar lite. 
”There’s a move you make. There’s a sudden ache. There’s aint no exercise plan, but I [xxx]. Every tvist and turn, makes 
me wanna move. Just tap away, I don’t care I’m Fred Astair” 
Servitören (låter nästan som om han bryter på något annat språk): From the gentlemen over there 
Sång: ”I get some feeling that start up inside [pianomusik och ”visptrummor”, lite 50-talsband] 

Canal Digital a (00:45:8 min) 
Miljö: Ett vardagsrum. Man ser en ytterdörr i bildens mitt i bakgrunden, det är en grå/blå randig tapet (en mörkare och 
en ljusare nyans). Det finns en bokhylla, lite andra möbler, en soffa där far och son sitter, soffbord framför där det står 
två glasskålar med godis i och det ligger en bok uppvikt (upp och ner) på sidan där läsaren ligger. En medelålders man 
(Thomas Oredsson, född 46) och tonårspojke (12 – 14, karaktärens son). Mannen har en ljusgrå t-shirt, en ljusbeige 
kakiskjorta, mörka jeans, är ganska orakad, skallig, är ganska fet och har svartbågade glasögon,. Han skrattar och ser glad 
ut. Sonen har en blå och limegrön tröja som det står Womk! på i en sorts rökig typsnitt. Han har storlockigt, men inte 
jättelångt, brunrött hår. Båda tittar på TV, men sonen ser inte lika glad ut och skrattar inte. När pappan skrattar blänger 
sonen på honom.  
Klipp. Närbild på pappan. Han har blicken fäst mot TV:n. 
Klipp. Kameran en bit ifrån. Sonen slänger sig fram mot godisskålarna. Han häller ut innehållet på bordet så att det blir 
en stor hög.  
Klipp. Närbild på pappan. Reser sig upp i soffan (men sitter fortfarande) och ser arg/förskräckt ut (som om han 
omsorgsfullt hade sorterat godiset först). Stum.  
Klipp. Närbild på sonen. Han pratar. 
Klipp. Närbild på pappan. Han är stum och bara tittar och lyssnar på sonen. 
Klipp. Närbild på sonen som pratar 
Klipp. Närbild på pappan. Sonen har tagit tag i hans glasögon och lyfter först upp dem och sen ner igen några gånger. 
Pappan lyfter instinktivt handen för att hålla kvar glasögonen, men låter bli.  
Klipp. Närbild på sonen. Pratar, man ser att han har handen utsträckt mot pappans glasögon. 
Klipp. Nu ser man dem båda tillsammans i soffan. Sonen lyfter pappans glasögon en gång till och pratar. 
Klipp. Närbild på sonen. Han har nu släppt glasögonen och pratar bara.  
Klipp. Kameran en bit ifrån bordet. Sonen tar tag i de båda tomma glasskålarna och lyfter dem mot pappans öron. 
Vinklar dem mot sig och pratar högre. Mannen rycker till. Bilden blir suddig, men man hör fortfarande pojken prata och 
sen ställa ner glasskålarna. De fortsätter att titta på TV och mannen tar sig för huvudet med högerhanden.  
Vit text kommer upp i rutan. Punkttext för bra saker med Canal Digital. Info om abonnemangskostnaden och 
bindningstid (24 månader för 5987 kr). Ny text. Loggan för Canal Digital. Det vi kallar riktig Digital- TV. Rund småtaggig 
gult märke där det står ett priserbjudande (Familjepaketet 38 kanaler 189 kr/mån gratis installation, digitalbox och 
parabol) 
Replik: [Ljud från TV:n]: fågelholkar  
[pappan skrattar] 
Barn [killen har en pojkröst som ibland låter täppt, ibland verkar han läspa och ibland blir den ganska ljus]: Pappa, kan 
inte vi skaffa riktig digital-TV 
Pappa: [skrattandes] Jamen det här är väl bra… 
Barn: Nä, men vi måste ha riktig digital-TV 
Pappa: Riktg? 
Barn: Ja, med parabol så att vi kan få fler kanaler.  
Pappa: Fler kanaler? 
Barn [nästan suckandes]: Jamen kolla här! [häller ut godis] Ibland är du sugen på salt, ibland surt, ibland sött. Det är 
därför det krävs massor av godis för att hitta din favorit. Å sen får man bättre bild också. Nu kollar vi utan parabol, och 
nu kollar vi med parabol. Utan parabol [tonen går uppåt, liksom glasögonen]. Med parabol [tonen går neråt, liksom 
glasögonen]. Nu hör vi på vanligt ljud. [tar upp faten] Å NU HÖR VI PÅ SURROUND LJUD, FATTAR DU?! Oooha 
oooha […] Vill du höra mer? 
Speaker [ganska ung kvinna, 25 – 30. Avslutningsvis lite sensuell röst]: Allt det här kan du bara få med Digital Canal och 
parabol […] Det är vad vi kallar riktig digital TV 
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Svenska Spel, Lotto med Joker a  (00:35:3 min) 
Miljö: Profilnärbild på en man (40+) som står i sitt kök och gnuggar en wettex trasa mot en träskiva.  
Klipp: Mannen bakifrån. Han har vit och blå rutig/randig skjorta. Köket har mörka köksluckor och grönt kakel. Ser 
ganska modernt ut. Vita vitvaror och vita väggar. En aluminiumklocka som visar på 17:05 (visare). En vit rökpuff och 
anden sitter plötsligt på diskbänken (anden är ljust mörkhyad, har grå/vitt skägg runt hakan och svart/gråa tinningar. 
Han har en på sig en mörkröd fez, vit tunika med ganska djup v-urringning, en mörkröd väst med lite guldbroderier där 
knapparna brukar sitta och ett tygstycke virat runt magen för att hålla västen inpå kroppen. Han har lila pösiga byxor på 
sig (som är nedstuckna i skorna) och skor där tårna går uppåt). Mannen hoppar till av förvåning och tar ett litet kliv 
bakåt.  
Klipp: Närbild på mannen framifrån. Skjortan är uppknäppt, han har glasögon och ganska tjockt brunt hår. Vit t-tröja 
under och han har lite mage, men är inte fet.  
Klipp: Närbild på anden (lite fågelperspektiv). Han pratar och sträcker ut armarna 
Klipp: Bild på mannen framifrån. Han hälsar. 
Klipp: Närbild på anden. Han pratar. Håller fortfarande armarna utsträckta.  
Klipp: Närbild, lite snett uppifrån på mannen. Han är tyst, men anden pratar.  
Klipp: Närbild på anden. Han pratar. Håller fortfarande armarna utsträckta. 
Klipp: Närbild, lite snett uppifrån på mannen. Han pratar.  
Klipp: Närbild på Anden, lite grodperspektiv. Han har sänkt armarna nu. Pratar. 
Klipp: Närbild, lite snett uppifrån på mannen. Han pratar.  
Klipp: Närbild på Anden, lite grodperspektiv. Han är lite upprörd nu. Pratar. 
Klipp: Utanför, verkar vara ett höghusområde. Till höger i bild syns en stor reklamskyllt. Det är en grön plansch med en 
guldig drömbubbla på sig där det står med svart: Chans till 89 miljoner och LOTTO med Joker och Svenska Spels loggor 
på. Anden går mot och förbi skylten, tittar ner i marken och mumlar. Han är nedstämd. Kommer en vit text i rutan: 
Drömvinsten. Mer pengar än du vågat drömma om, och de två loggarna för Svenska Spel och Lotto med Joker. Spela Lotto med 
Joker hos ditt spelombud eller på svenskaspel.se 
Replik: Anden: (hostar, viftar undan röken) Heeej min vän!  
Mannen [lite försiktigt]: hej hej 
Anden: I tusental år jag har uppfyllt folkets önskningar. Jag bjuder dig tre önskningar! 
Mannen: tre?!? 
Anden: Jaa, vad du vill!  
Mannen [inte särskilt mörk röst, ganska mild på gränsen till feminin]: Det tycker jag nog var lite snålt, ja menar min 
granne han fick ju mycket mer. 
Anden: Va?!? Vilken granne? Vem du har träffat din granne? 
[…] 
Anden: jag har alltid varit populär, jag förstår inte! [mumlar] 

AMF pension (01:00:7 min) 
Miljö: Vi kommer in i ett flygplansgarage/hangar. Det ligger en sladd på betonggolvet som kameran följer. Det står en 
kvinna uppe till vänster i bild med ryggen mot kameran. Hon är ganska ofokuserad. Det är ganska mörkt inne. Vit text: 
Tänk om du kunde hälsa på dig själv i framtiden.  
Klipp. Kameran är vid kvinnan (rosa knälång kappa, brunt hår i hästsvans, runt 30 år) och snurrar snabbt runt henne, 
medan hon också tittar sig omkring.  
Klipp. Filmat bakifrån och kvinnan börjar öppna en stor dörr genom att skjuta två plåtskivor ifrån varandra. Det blir 
ljust. 
Klipp. Kvinnan filmas framifrån när hon skjuter upp dörrarna. Hon kommer ut på en landningsbana och ett litet plan har 
precis landat och ser först ut att åka förbi henne.  
Klipp. Planet syns från sidan och man ser bara att det sitter en person där inne.  
Klipp. Närbild på cockpit och planets sida. Nu ser man att det är en kvinna i 60+ åldern som sitter där inne. Hon har 
mörk pagefrisyr och stora mörka pilot- solglasögon. Hon öppnar taket och kliver ur.  
Klipp. Planet framifrån. Den yngre kvinnan springer fram. Hon håller armarna hårt om midjan.  
Klipp. Yngre kvinnan framifrån. Hon pratar. Den äldre kvinnan går mot planets nos och öppnar ett litet lock. Hon 
pratar. 
Klipp. Närbild på den äldre kvinnan lite från sidan. Hon har någon sorts grå bilmäcks- overall på sig. Kameran går mot 
bränslelocket och man ser att hon har ett jättestort armbandsur.  
Klipp. Man ser planets nos. Den äldre kvinnan fixar med planet och den yngre kvinnan står en bit längre bort, 
fortfarande med armarna tryckt runt kroppen. Från att kameran har filmat rakt framifrån åker den lite snett mot de två 
kvinnorna så att det blir mer en profilbild.  
Klipp. Den äldre kvinnan i fokus. Hon tar ner glasögonen på näsan och tittar över bågarna. Pratar. 
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Klipp. Man ser den yngre kvinnan framifrån och den äldre kvinnans bakhuvud när hon går mot den yngre.  
Klipp. Profilbild på de två. Den äldre kvinnans näsa nuddar snabbt den yngres och backar sen. Kameran filmar från den 
yngre till den äldre som ler.  
Klipp. Närbild på den yngre kvinnan. Hon tittar upp mot den äldre.  
Klipp. Närbild. Den äldre kvinnan vänder sig mot planet och skruvar fast bränslelocket.  
Klipp. Filmat en bit ifrån. Den äldre kvinnan har ryggen mot kameran och fixar klart planet. Overallen markerar hennes 
midja och ger henne en ganska stor bakdel.  
Klipp. Framifrån. Den äldre kvinnan lämnar nosen och går bakåt bredvid planet. Den yngre kvinnan har nu släppt 
armarna om kroppen. Hon ler. Kameran svänger runt åt vänster lite grand.  
Klipp. Den äldre kvinnan sitter nu i planet med taket uppställt. Hon har hörlurar med mikrofon på sig. Hon sträcker sig 
upp för att få tag i taket och sen stänga det.  
Klipp. Närbild på den yngre kvinnan. Bländande vita tänder.  
Klipp. Kameran filmar bakifrån. Yngre kvinnan står till vänster i bild, i mitten syns planet lite suddigt som åker bortåt på 
väg att lyfta. AMF:s logga. Vit text: Lite mer att leva för. […] Har du valt rätt bolag för din tjänstepension? Vi har fått pengarna att 
växa mest av alla de senaste 15 åren. […] Dessutom har vi riktigt låga avgifter. […] Jämför själv på www.amfpension.se  
Musik: Lugnt, pianoplinkande. Mest intensivt i slutet.  
I början av filmen är det tyst och sen en dov ton. Ljudet av metalldörrarna som öppnas och flygplansljud. När kvinnan 
öppnar taket på sitt flygplan kommer musiken igång på allvar.  
Replik: Yngre kvinnan: Men, vad håller jag på med?!? 
Äldre kvinnan: Jag ska bara kolla oljan 
Yngre kvinnan: Ja menar inte nu, pucko, ja mena-… När började jag flyga, det är ju livsfarligt! 
Äldre kvinnan: Äh, Inte då! Kul att se mig förresten. Jag hade nästan glömt att jag hade ett sånt där temprament. 
Yngre kvinnan: Vaddå?!? Jag är väl hur lugn som helst!?! 
Äldre kvinnan: Precis… Nu ska jag hälsa på Jens nere på Bornholm 
Yngre kvinnan: Jens?!? Jaha… Hälsa! Eller […] jaa…  

Silvan a (00:31:8 min) 
Miljö: Man ser en man (35 - 40) [ExpM] som monterar upp ett barbord i personalens fikarum. Han ligger under bordet 
och skruvar i stången från undersidan av skivan. Han har en pikétröja på sig med olika blåa nyanser, mörkblå lite tjockare 
arbetsbyxor, Silvans arbetskläder.  
En kvinna [ExpK] kommer in och knackar på bordet. Mannen reser sig lite för hastigt och slår i huvudet i bordsskivan. 
Hon skrattar lite och går vidare mot diskbänken och ställer ifrån sig sin kaffekopp. Mannen tar sig för sitt ömma huvud.  
Klipp. Man ser nu ett par i övre medelåldern (60+ Han är både längre och ser lite äldre ut än hon). De har båda ganska 
beiga kläder, men hon har en färgglad skarfs. Han ser lite ihopskunken ut och hon [Kund] sköter allt snack. I bakgrunden 
ser man andra kunder som får hjälp. 
Klipp: Framifrån. Expediten lägger en brustablett i ett glas med vatten.  
Klipp. Mannen går sist (längst till vänster i bild), före honom frun, och först expediten. Frun och expediten skämtar och 
kommer sen fram till en träskiva som först expediten känner på, sen kvinnan och mannen sträcker bara fram handen som 
för att känna på brädan. Bakom dem ser man en annan man komma gående med en planka som han bär under armen. 
Även andra kunder som får hjälp, lite suddigt i bakgrunden 
Klipp. Vit bakgrund och extrapriserbjudanden för blomjord och ett växthus. Avslutas med loggan för Silvan. Vi gör det 
också själva.  
Replik: Visslande musik.  
ExpK [knackar till i bordet]: Oj, hur går det?  
ExpM: jo det går bra 
[…] 
Kund: Jo, jag har tänkt att Lasse ska bygga ett barbord i köket 
ExpM: Ja 
Kund: Tror du han klarar det? 
ExpM [lite göteborgsdialekt]: Ja då, det klarar nästan alla. Ska vi gå och titta på lite skivor? 
[…] 
Kund: Firmafest igår eller? 
ExpM: [vänder sig om och svarar skrattandes] Nej, tyvärr inte.  
Speakerröst [manlig, ganska mörk]: Vi på Silvan är också gör det självare, så därför kan vi hjälpa just dig. [läser upp 
reklamerbjudandena] 
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Telia b (00:30:6 min) 
Miljö: Släktmiddag. Gunnar (Telia-pappan, mörkt, ganska tjockt hår, ljus kostym , vit skjorta, rosa/lila randig slips) sitter 
vid bordets ände längst bort från kameran och man ser hela bordet, lite snett från sidan. Det är ett ljust, men inte så 
modernt inrett vardagsrum. Blommor på bordet och ballonger både på bordet och bakom Gunnar. I början av filmen 
reser Gunnar sig från sin stol och börjar läsa ett telegram han har fått till sin mobil.  
Klipp: en äldre man som sitter till vänster om Gunnar zoomas in. Han filmas framifrån och man ser bara en del av 
Gunnars arm och hand som håller telefonen. Mannen (70 – 80) har på sig en mörk/svart kavaj, ljusblå skjorta och 
marinblå slips med små vita mönsterdetaljer på. Han har många rynkor och andra ålderstecken (leverfläckar etc) i ansiktet 
och han är lite vindögd, har grått hår.  
Klipp: Gunnar filmas framifrån. Han firar 50 men ser något äldre ut. Han har en ljus kostym med en lite rosaaktig skjorta 
under och en rödrandig slips. Nu ser man att den person som sitter direkt till vänster om Gunnar inte är mannen som 
tidigare zoomades in, utan en kvinna (antagligen Gunnars föräldrar). Kvinnan har grått hår i en pagefrisyr. Hon verkar 
äldre än maken, snarare över 80. Hon har en orange/röd/gul-randig sidenaktig blus på sig. Verkar ganska mager, vilket är 
ovanligt för äldre kvinnor i reklamfilm. Hon har grått hår, pagefrisyr. Till vänster om Gunnar sitter en man som skulle 
kunna vara en yngre bror till Gunnar. Bakom Gunnar finns en blå heliumballong som det står GUNNAR 50 ÅR på. 
Kameran är inte helt still när den filmar, lite svajig, som om det skulle vara en hemmafilm, men med väldigt bra kvalitet.  
Klipp: Gunnars son sitter mellan två medelålders personer (ett par?) Båda är ganska kraftiga. Pojken säger några ord. 
Kvinnan tittar på honom, och när han har pratat klart tittar han upp på kvinnan. Pojken har blont hängande hår, är 
ganska rund i ansiktet och har lite utstående framtänder. Han är finklädd (ljusblå skjorta). Längst till vänster i bild sitter 
en kille som ser ut att ha mellanöstern- bakgrund. Finns inga vuxna med liknande bakgrund så antingen är han adopterad 
eller kompis till sonen (de verkar vara ungefär lika gamla). 
Klipp: Tonårsdottern och farfadern fokuseras. [pinsam tystnad] Hon tittar upp på sin far och ser lite bekymrad ut. 
Farfadern vänder också blicken mot Gunnar och fattar sitt glas och börjar sjunga.  
Klipp: Gunnar i fokus. Han ser modfälld ut. Tittar runt på gästerna. Vit text: Läs dina mail i mobilen. Farfadern höjer 
glaset till en skål. Röd text: TELIA 
Replik: Gunnar [har en skånsk dialekt, inte så bred, mest bara skorrande r]: Jag har fått ett telegram som jag vill läsa upp 
här från rosenlöv snabelA citygroup punkt se. Grattis på din femtiårsdag. Du är en uppskattad medarbetare slasch resurs. 
MVH ledningen! 
Sonen [stockholmsdialekt]: Men, har du inte fått nån födelsedagspresent då? 
[pinsam tystnad] 
Farfadern [mörk och tydlig stämma, nästan teatralisk. Sjungandes]: Ibland blommor å med blaaad. Vi firar denna daag. 
Hurra Hurra för Gunnar idag 

Demi Dekk, Jotun (00:30:7 min) 
Filmen visar ett långt (omkring 40 år) tidsförlopp på väldigt kort tid. Man ser att det är många klipp i bilden, speciellt 
miljön runt omkring, när hus byggs upp eller rivs, himlen ändrar karaktär, det blir vinter och sommar igen, etc.  
Miljö: Närbild på en gul husvägg i trä. Man ser en målare drar ett sista penseldrag. Går därifrån. 
Klipp: Stor gul villa i bakgrunden. Himlen är blå med lätta moln på. Ett stort träd står i vänster till bild, och man ser 
kronan mest. Målaren (har vita arbetskläder på sig, 30 – 40 år) går fram mot en kvinna (runt 20) som står på gräsmattan. 
Hon har vita pumps, en orange kort ärmlös klänning, axellångt brunt hår där topparna är inböjda och luggen lika lång 
som resten av håret och böjt bakom öronen. Målaren ställer ner färgburken och hon tar ett snabbt kliv fram mot honom 
och kramar om honom. När hon gör det ställer hon sig på ett ben och lyfter upp det andra, rakt ut. Han skrattar och går 
sen. Hon vinkar och tar ett kliv bakåt igen och står sen på nästan samma ställe genom hela filmen medan hon åldras och 
livet förändras. Magen växer på henne och hon får en annan klänning, en rosa armslång klänning som går till vaderna och 
fotriktiga vita skor, håret blir lite kortare och ovårdat. Det börjar snöa, trädet tappar alla löv, tomten och huset blir 
snötäckta. Magen blir större och större. Snön försvinner och trädet får tillbaka sina löv. Kvinnan har nu en liten bebis i 
ett knyte i famnen. Hon har ett vitt hårband, ljust limegrön klänning med kort ärm som går till knäna. Vita träskor. Hon 
böjer sig ner och bebisen blir en pojke som springer till sin trehjuling. Kvinnan har nu en brun/rosa blommig ärmlös 
kort klänning. Pojken har ljusblå byxor och likadan tröja/jacka med huva (troligtvis plysch eller annat mjukt material). 
När pojken sätter sig på cykeln har han vuxit ytterligare och har nu en röd och vitrandig t-shirt och marinblå kortbyxor 
(mamman som förr). Han cyklar iväg en bit från mamman. Mamman reser sig upp. När han vänder om och cyklar mot 
henne byter hon kläder till en helvit dress (jacka och kjol) vita pumps och en vit hatt. Pojken växer ytterligare några år. 
Har ljusblå piké och är för stor för trehjulingen. Det har kommit in en fotboll på gräsmattan. Pojken välter med 
trehjulingen, reser sig upp och mamman sätter på honom en grå ”gubbkeps”. Ett vitt staket byggs upp framför dem, 
bräda för bräda. Pojken rättar till mössan och mamman sätter sig på huk. Han böjer sig för att ta upp fotbollen. De reser 
sig upp samtidigt och nu har mamman en beigebrun tröja och byxor i samma material (ser ganska tjockt ut, nästan som 
om det vore stickat). När pojken reser sig upp har han en svart tröja med gul krage och gula muddar, fotbollsstrumpor 
och svarta shorts. Han sparkar bollen upp mot sig och försöker hålla den i luften. Bakom dem står det en stor cykel nära 
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huset. Mamman är inte längre så spinkig som förut, hon har blivit lite rundare. Pojken sparkar bollen jättehögt och när 
den kommer ner är han en svartklädd punkare med skinnjacka och svarta jeans, svart hår i spikfrisyr, eller tuppkam, och 
det står en motorcykel vid huset. Mamman har på sig en knälång rostbrun kjol med lika färgad jacka. Håret är uppsatt. 
Pojken kastar iväg bollen och mamman kommer fram till honom. Hon sätter på honom en röd basker och nu har han på 
sig en röd universitetsoverall. Mamman har på sig en brun mocka jacka, vit blus, likadan kjol som jackan, ljusa stövlar och 
vit hatt. Sonen dansar omkring. Mamman backar. Sonen står still med ett paket under armen. Hans kläder byts ut till att 
vara ljusa kostymbyxor och vit skjorta. Han tar av sig den röda baskern. Kvinnan har en beige hatt på sig, en rödlila 
klänning som går upp i halsen, har långa ärmar och slutar vid knäna. Samma ljusa stövlar. Motorcykeln framför huset är 
borta. Landskapet blir täckt av snö. Ynglingen får en portfölj och har nu en mörk kostym, vit skjorta och slips. Snön 
försvinner och mamman har kvar hatten, fått glasögon, en vit kofta och en gulaktig kjol som går till vaderna. Sonen tar av 
sig kavajen och slänger iväg den. De vänder sig mot kameran. Mamman har grått kort permanentat hår sonen är 
mörkhårig, men det börjar tunnas ut. När de står vid staketet blir mammans kjol svart, hon får en scarf runt halsen och 
hennes son förvandlas till målaren. Vit text: Demidekkare målar gärna, men inte så ofta. Målaren pekar med bägge 
händerna mot huset. Han böjer sig ner och tar sin målarhink och pensel och går mot huset. Målaren rör sig i normaltakt  
Klipp: Har zoomat in på målarburken som målaren håller i och är nu stillbild. Vit text: Bli en Demidekkare du också. 
DEMIDEKK Optimal från Jotun 
Musik: Det är bara musik. Kommer en sångtext i början av filmen och den återkommer i slutet. Vet inte om det är 
Ordinary day eller All in every Day, lite otydligt men det är en kvinnlig sångerska med lite hes röst som bara sjunger just den 
textraden.  

Lindt choklad (00:20:6 min) 
Miljö: Smält, ganska mörk choklad. Texten Lindt växer/reser sig upp ur chokladen. 
Klipp: Mörk choklad i en behållare som någon rör i (cirkelrörelser). Skrivstilstext i guld/gul Är choklad din passion?  
Klipp: Texten är kvar, men nu är det tre män i kockmössor och vita kockkläder som rör i burkar, vispar, häller i choklad i 
bunke etc. De är ganska suddiga, så det svårt att urskilja vad det är för personer, verkar vara unga vuxna. 
Klipp: Närbild på en man (50 - 65) iklädd en vit, lite bullig kockmössa (texten Lindt är tryckt på bandet som sitter över 
pannan), mer som en basker och vit kockjacka med en blå handduk/sjal slängd över axeln. Han håller upp en bit choklad 
(tunn platta) som är indelad i två rutor och synar den noggrant. Han bryter isär de två rutorna och tittar på var och en för 
sig.  
Klipp: En Lindt form för choklad ligger på ett bord eller liknande, guldig bakgrund (choklad/guldaktig) och 
chokladmassa som hälls ner i formen.  
Klipp: Närmare filmat den här gången. En kniv/spatel dras över formen för att chokladen ska bli jämn.  
Klipp: ett paket (vitt och svart paket. Lindt står i guld på vit bakgrund och kakaoprocenthalten står i vitt mot svart 
bakgrund) Lindt Excellence 70% cacao ligger på en bädd av kakaobönor. Hela paketet och det mesta av bönorna är 
upplysta. Procenthalten ändras till 85% och ljuset inskränks till chokladkakan och ca 5 cm av kakao- högen på var sida. 
Ändras till 99% och nu är i princip bara paketet upplyst. ”99 %” lyser upp i ett sken av guld och gult.  
Klipp: Tre paket visas mot en mörk bakgrund (70, 85, och 90 %) Ovanför paketen: Lindt [logo] Maïtre chocolatier Suisse 
depuis 1845 
Musik/Replik: Musiken är genomgående en stråkkvartet/orkester 
Speaker [en man, har jättemörk röst och pratar ganska långsamt]: Är choklad din passion? Lindt har choklad av högsta 
kvalitet. Excellence med 70, 85 och 90 procent kakao. Lindt Excellence. Upptäck finsmakaren i dig.  

Riksgäldkontoret (00:31:0 min) 
Miljö: Ett rum med blå väggar och några bokhyllor i. En man (vitt/grått hår, ganska smal, 45 – 55 år) i mörkblå kostym, 
vit skjorta och slips sitter på en stol bredvid en dörr. Han har en pärm liggandes över knäet som han har båda händerna 
över. Han väntar på att få komma in och träffa en person. Utanför dörren finns ett signalsystem med en grön, gul och 
röd lampa. I början av filmen tutar den och lyser gult. Till höger i bild går en tjock städtant och moppar golvet. Hon 
verkar vara 60 – 70. Hon har på sig en ljusblå/grå städrock och en ljusblå sjalett om huvudet. De två personerna pratar 
lite med varandra. Precis efter att den gula lampan har lyst och låtit kommer en kvinna gåendes längre bort i rummet 
(som en korridor bort). Hon har håret uppsatt i en knut, en pärm i famnen och är kontorsmässigt kläd med blus (kavaj?) 
och knälång kjol. Man hör hennes klackskor ganska tydligt. Strax efter att hon har försvunnit bort i korridoren kommer 
det en man från motsatt håll. Han har mörkt, ganska tjockt hår, glasögon, är ganska fet, läser en tidning medan han går. 
Han stannar upp och tittar på städtanten och mannen som väntar en kort stund innan han går vidare. Man hör hans 
fotsteg tydligt. Efter att mannen som väntar på att få komma in i rummet har pratat klart med städtanten lyser den röda 
lampan på panelen. Tanten moppar vidare, vänder sig från kameran. En orange pratbubbla kommer upp där det med vit 
text står: Det är våra sparformer som är roliga. Speakern börjar prata. Han har en väldigt mörk röst. Låter runt 60 – 70. 
Pratbubblan sprider sig så att hela bildrutan blir orange, men texten är kvar. Logotypen för Rikdgäldskontoret syns nere i 
högra hörnet (tre kronor i en nedåtgående pyramid) Från högra sidan, ganska långt ner kommer en liten tecknad städtant 
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gående, i ljusblå städrock, blå sjalett och svarta stövlar. Det bildas en ny pratbubbla runt den vita texten Bubblan flyger 
uppåt och den lilla tanten tar tag i bubblan och flyger med uppåt. Ser väldigt glad ut. Texten försvinner när bubblan 
täcker över den. Det kommer upp ny färgglad text uppifrån och ner: Riksgäldspar *ger dig en av marknadens* högsta 
räntor. Gumman flyger upp tills hon försvinner. Ny text: UTAN en enda *AVGIFT* gumman kommer nedflygande igen 
(den här gången håller hon i sista nollan i telefonnumret). Text: [tre kronor] Riksgäldkontoret www.rgk.se 020 780 100 
Gumman släpper taget och ramlar ner med ett skratt.  
Replik: [ljud från moppandet] 
[TUUUT] Mannen tittar på lampan 
[höga klackar mot golvet] 
Mannen: Hej hej 
Kvinnan [nästan utländsk brytning]: Hej. Hur mår du?  
Mannen: Joo… räntan är ju bra 
[TUUUT] 
Speaker: Det är våra sparformer som är roliga. Riksgäldspar ger dig en av marknadens högsta räntor utan en enda avgift.  
Musik kommer in när speakern börjar prata. Ingen riktig melodi, utan bara snabba ”borst”- trumspel och en man/flera 
män som sjunger ”du dutt du dutt du dutt” Inga riktiga ord, bara utfyllnad. 
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Videografi över samtliga reklamfilmer 29/4 – 5/5 2005 
Här listas alla reklamfilmer som fanns med under fältperioden, med undantag för sponsring i samband med film- och 
programtrailers. De filmer som är markerade är de 48 filmer som utgör den fördjupade studien. Talen inom parantes 
är antalet spotar.  

20th Centery Fox Biopremiär för filmen Kingdom of Heaven den 4 maj. Snabba klipp och mycket rörelse. Manlige 
huvudrollsinnehavaren, Orlando Bloom hålls fram. Ljud och repliker från filmen. Manlig speaker med mörk röst.  
(10) 

Abba Ett par på en balkong i ett förortshöghus. De äter sill på macka. Det börjar regna, så de går in. Utanför åker en 
bil förbi vilken det kommer hög musik ur. Manlig speaker (4) 

Adressändring Ett par som sitter i en soffa och tittar på TV. Båda rockiga typer. Han är en väldigt grisig kille som 
spottar, skrämmer henna, kliar sig i skrevet, är allmänt skitig. En kvinnlig röst säger ”Dumpa honom” och en 
dörr visas med skylten adressändring.se (10) 

Aftonbladet Sportbladet. Rosa bakgrund och en manlig speaker (3) 
Agria a. En hund som heter Bella leker med en tjej. Gotländsk manlig speaker förmedlar om Agria. (1) 
 b. En katt som heter Cleo springer omkring. Gotländsk manlig speaker förmedlar om Agria. (1) 
 c. En labradorvalp som heter Kåre leker och springer omkring. Gotländsk manlig speaker förmedlar om Agria. 

(2) 
Alcosanal, Meda Djur som antingen kliar sig på rumpan eller gnuggar baken mot något. Salvan hjälper mot anala 

problem. (11) 
Alldays Ett ungt par på romantisk middag. Han ser möjligtvis lite äldre ut än henne. Kvinnans stringtrosor skymtar 

när hon böjer sig fram över bordet, och hon rättar till dem. Kvinnlig speaker. Avslutas med en tävling där man 
kan vinna underkläder. (4) 

AMF ”Om du kunde besöka dig själv i framtiden.” Kvinna som ska flyga flygplan. (1) 
Arla Cultura. Två kvinnor. Den ena kan inte förstå hur en fil kan vara både god och nyttig. Den andre förklarar. (1) 
Assa Manlig speaker. Zoomar ut ifrån en lägenhet med många mekaniska, dyra prylar. Får se ett lås, hur det 

fungerar.  (2) 
Astma.com, Astra Zeneca Mamma som säger åt sin son att ta det lugnt när han ska spela landhockey eftersom han 

har astma. Killen tittar förvånat på mamma som sätter sig bredvid honom, skrattar och knuffar till honom.  (4) 
AXA a. Peter Forsberg och någon av systrarna Kallur står vid ett högt bord där det ligger en massa mjukt bröd. De 

pratar om de olika sorterna, vad de brukar ha för pålägg etc., och brer mackor. Han får säga slutklämmen. (4) 
 b. Kortversionen. Foppa och Kallur står vid ett högt bord där det ligger en massa mjukt bröd. Hon frågar vad 

han vill ha på sin macka. Han får säga slutklämmen. (1) 
Barnfonden Manlig speaker. Man ser en liten indisk flicka i ett folkhav. Hon står still men alla andra rör sig. Han 

säger att Asheran lätt glöms bort, men hon har tur som har en fadder (2) 
Becel a. Både manlig och kvinnlig speaker. De pratar om Becel och att det finns som mjölkdryck Man ser en kvinna 

som cyklar.  (2) 
 b. Kort. Manlig och kvinnlig speaker. De pratar om den nya mjölkdrycken från Becel. Man ser bara produkten.  

(1) 
 c. Olika åldrar, de är ute på ett fält och spelar fotboll. Två män. Kommer fram en liten tjej och tar bollen för dem 

och lipar.  (1) 
Beijer Ett par visar sitt nyköpta lanthus för föräldrarna. Manlig speaker säger att Beijer har sågat priserna. (3) 
Billinge ost Älg som tar hand om ungdomar. En kille sitter och jonglerar med oststavar och äter en sen.  (2) 
Billys pizza Låten YMCA spelas. Ett gäng killar dansar runt i någon discolokal och slänger in Billy’s pizza i micron. 

De har klätt ut sig till olika karaktärer, som i YMCA. (7) 
Bingolotto Köp lotter till Månadsfinalen. Manlig speaker. En stillbild på Gunde och Plexus, rygg mot rygg. Fina 

priser utlovas.  (3) 
Black & Decker Manlig speaker. En lite töntig man som slipar med en liten sliper, slipmusen.  (1) 
Blic Optik och Space Savers Medelålders man står med en erbjudandeskyllt inne på ett lager. Säger att det är en ny 

typ av tyngre erbjudanden som de inte kan ta hand om.  (5) 
Bob a. Sylt i klämflaska. Kvinnlig speaker. Pappan bär på en bricka och hans två söner spelar fotboll på tomten. De 

krockar nästan med pappan som vinglar till, men klarar det hela. Han har jordgubbar, mjölk och jordgubbsylt på 
brickan. (6) 

 b. Bob Mixx. Kvinnlig speaker. Man får först bara se en flaska som vänds upp och ner så att sockerbitar åker ut. 
Två pojkar blandar och dricker saften. Less suger, more fruit (1) 

Bonnier Hemmets Journal. Bara två tidningar och en kvinnlig speakerröst.  (1) 
Bosch En kvinna som använder sig av en högtryckstvätt till bilen, takrännan etc- vårstädning. Mörk manlig röst (6) 
Boxer Digitala killen ”Robert” informerar om Boxers utbud. ”Vi förser Sverige med Digital TV” (2) 
Bratz, Pretty in punk Dockor. De är punkaktiga, supersmala, har stora huvuden, långt hår stora målade läppar. De 

har även punkiga sällskapsdjur. Finns en manlig docka också. En kvinnlig speaker (9) 
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Bredbandsbolaget a. Man i väntrum skryter om hur lätt det är för honom att få tjejer. Kvinnan som sitter bredvid 
honom håller upp sin tidning så att en gul annons för Bredbandsbolaget syns. ”Fult att skryta, om det inte är om 
oss.” (1) 

  b. Man i frukostresturang skryter om att han och hans fru bor i villa. Kvinna viker upp sin tidning så att en stor 
annons på bredbandsbolaget syns. ”Fult att skryta, om det inte är om oss.” (3) 

Bregott Kor mot en himmelbakgrund. Smörpaketet kommer flygande genom luften. (1) 
Burger King Ett gäng ungdomar, 4 killar och en tjej. De har tagit hem Burger King- hamburgare i påse (tjejen äter 

inte någon) det är lite olika stilar på killarna. De har alla olika tillbehör på burgarna, men att ta den slätt är också 
coolt. (4) 

Canal + Mansröst säger bara namnet i princip (2) 
Canal Digital a. Den långa versionen. Pappa och son sitter i soffan framför TV: n. Sonen pratar om att de måste 

skaffa riktig digital TV. Kvinnlig speaker. (1) 
  b. En medelålders lite skäggig man sitter i en TV soffa. En pojke lyfter upp hans glasögon och säger ”utan 

parabol” och mannen kisar. När pojken sätter tillbaka glasögonen säger han ”med parabol” Håller på så medan 
en kvinnlig speakerröst berättar om produkten.  (3) 

Cherios flingor Liten kille drar en vagn uppför en kulle. Han tar på sig sin hjälm och tänker åka ner. Manlig 
speakerröst undrar hur du förbereder dig för dagen. Bild på när killen häller upp sina Cherios i en skål och hela 
familjen äter. Finns överraskning i paketet. (5) 

CitiBank Vit bakgrund och blå text. Mansröst.  (2) 
Citroën C5 Bil som klarar sig där andra bilar krockar. Citroën kan svänga undan, stanna i tid, åker inte in i lador… 

Kvinnlig speaker till musik. (8) 
Coca Cola Light Låten ”baby love” spelas. En man står i en affär och kan inte bestämma sig för vilken skjorta han 

ska välja. Han vänder sig mot fönstret och på gatan står en tjej som får agera smakråd. Han pekar på en negligé 
som hon skulle passa i, men hon skrattar och pekar istället på en naken skyltdocka. Efteråt kommer en manlig 
engelsktalande speaker.  (1) 

Colgate Total En kvinna som pratar om bakteriebeläggningar på sina tänder. Manlig speaker (5) 
Com Hem En mörk mansröst. Ett par som går på en visning av ett hus/lägenhet och hittar tre hål i väggen… Blir 

extatiska. (4) 
Coop a. Kvinnlig speakerröst berättar om ett erbjudande för medlemmar på Coop. Det är en mikrovågsugn från 

Hugin för under 500 kronor.  (8) 
  b. Varorna åker som på ett band i mitten av rutan. Under står priserbjudande. Avslutar med konsumkortet. Bara 

musik (13) 
Crescent En kille som cyklar hyfsat långsamt med en modern cyberstad i bakgrunden. I slutet visas en tjej med en 

mobil och sen en stillbild på en damcykel. Manlig speaker annonserar en tävling. (2) 
Cubus a. Äldre tonåringar på stan, ute på kvällen och är vardagligt festfina. Ljusa kläder. Kvinnlig speakerröst och 

en kvinnlig sångerska.  (3) 
  b. Samma ungdomar som förut, men nu är de inomhus, killarna är mer i fokus och det är en manlig sångare 

istället för den kvinnliga. Manlig speaker. (5) 
  c. Ung tjej som har BH och byxor på sig, går omkring i sin lägenhet (lite olika modeller på sig). Kvinnlig speaker 

(3) 
Cuur Mörk mansröst pratar om tablett för viktminskning och man ser siffror och procent som energin ökar… En 

person som trampar på en tränings- cykel, men det syns bara från knäna och nedåt (9) 
Debenhams Bilder på London. En manlig speaker som pratar svengelska. Stillbilder på barn och modeller, både 

kvinnor och män. (6) 
Del Mar, Baldessarini Äldre man i stor grå racerbåt. Manlig speaker. Lite äldre musik, typ jazz. (2) 
Dell Ungdomlig man letar efter Dells affär. Han har åkt från en liten ö in till den bullriga stan, och allt blir jobbigt 

och går fel. När han står utanför en dataaffär säger en yngre kille till honom att Dell bara finns på nätet. En 
kvinnlig speakerröst informerar om Dell. (7) 

Demi Dekk, Jotun En målare säger adjö till en ung tjej. De står framför en gulmålad villa. När han har gått går 
tiden fort. Kvinnan åldras, blir gravid och hon får en son som växer, börjar skolan, blir tonåring, student, 
medelålders man. När kvinnan har blivit eä äldre dam kommer målaren tillbaka. (3) 

Dentan, Meda Pappa som kommer hem ifrån jobbet. Det står ett par skor i hallen. Han byter om till kvinna och är 
flourtant till ungdomarna som är hemma (en kille och en tjej). (2) 

Disney DVD Filmen National Treasure finns ute på DVD. Snabba klipp från filmen visas. Efteråt visas en rad 
andra filmer som också finns på DVD. Mörk mansröst (2) 

Dove silke deo Kvinnlig designer som har hållit på länge i branschen (15 år) älskar siden och berömmer det som 
material. Speakerrösten byts till en något yngre kvinnlig när hon pratar om deodoranten. (1) 

Dressman a. Två män i olika åldrar (två generationer) går omkring med Dressmans kläder. Liknande kläder trots 
åldrarna. Både kostymer och vardagskläder. (16) 

  b. Bara skyltar mot vit bakgrund. Samme speaker. (4) 
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Dr Oetker En kvinna sitter i en bil framför ett äldre hyreshus i en mysig stad. Det är mörkt. Hon tittar runt i 
fönstren på huset och ser människor som värmer mat i sin mikro, en pizza från Dr Oetker. Det är både par, 
familjer och singlar. (9) 

Eckerö Linjen Erbjudande om resepaket. Ungdomlig kvinnlig speaker (2) 
Ekströms Två barn sitter vid ett bord och pluggar eller ritar. Pojken häller upp ett hjärta i sin tallrik. ”and they call it 

puppy love.” Kvinnlig speakerröst.  (2) 
Electrolux En manlig (mörk röst) speaker som ska vara en frys. En ung tjej öppnar dörren och tar ut saker ur 

frysen, och speakern säger något om att hon tänker på något annat än att frosta av frysen. (1) 
Elon a. ”Fiffigt Elin” En kvinna har all sin disk innanför baddräkten, häller diskmedel över, och klättrar ner i en 

allmän bassäng. Kvinnlig speaker.  (1) 
  b. ”Fiffigt Elin” Kvinna i badkar sitter i vattnet och löddret och leker tvättmaskin. En kvinnlig speakerröst säger 

att nu kan man köpa en tvättmaskin från Whirlpool billigt hos Elon (2) 
  c. Ung kvinna läser reklamerbjudande på Bosch tvättmaskin (1) 
Estrella Tonårskille och medelålders kvinna möts på en bänk. Vindpust gör att kvinnan får pojkens chipspåse i 

ansiktetoch börjar slicka frenetiskt. Två speakers, yngre kille och äldre man.  (6) 
Extra drops a. Kvinnlig speaker. Bara en ask mot vit bakgrund och lite citronträd i kanterna. Röda ojämna bitar 

studsar mot asken.  (1) 
  b. Extra drops. Annan smak än citron, men annars samma som förra. Kvinnlig speaker, bara asken.  (1) 
Falcon En rovfågel. Guldbild med bubblor och text. Musik. Ingen speaker och bild på alla Falcons sorter.  (2) 
Fanta Två killar som först ser ut att vara tvillingar. Hawaiklädda och har en sorts accent eller brytning, inte vanlig 

engelska. (2) 
Fanta Free Kille har ner sin Fanta flaska som rullar iväg nerför ett tak och får sen värdens åktur genom stan.  (1) 
Farsta Centrum a. Dallaspresentation av alla medverkande. Namn och tredelad bild. (1) 
  b. En kvinna får ett halsband av en man som står bakom henne. Han säger, på engelska, att han älskar henne, och 

hon svarar med att hon älskar halsbandet. – a shopping story. Ska vara lite Dallas-aktigt (4) 
Fazer Tjej och kille går mot varandra. De har japanska kläder på sig. Killen är europé medan tjejen är japanska. Det 

är japansk musik och en kvinnlig speaker kommer efter själva inslaget och upplyser om en tävling (5) 
Felix a. Ett medelålders, lite grått par (hela bilden är beige, alla färger och deras kläder) befinner sig i köket och 

sonen sitter i TV-soffan. Mannen äter middag, hon står upp vänd bort från honom mot TV: n och sonen äter i 
soffan. Mannen gnäller på att det inte är något socker i nya Felix tomatketchup och hon säger att den där har ju 
du ätit i två veckor, du känner ju ingen skillnad. Men han menar på att han jämt äter Felix ketchup och undrar 
om han inte borde känna skillnaden. Sonen säger nej (4) 

  b. Man i närbild som äter soppa med grönsaker i. De är så krispiga att hela bilden skakar och låter. Viskande 
manlig speaker. (1) 

Finish Powerball Manlig speaker. Man ser ett paket och skitiga husgeråd. De blir rena. En kvinna håller upp en ren 
glasform. (5) 

Flector, Meda a. Lindrande bandage, istället för tablett eller gel. Ung kvinna kommer hem från att ha varit ute och 
tränat. Hon lägger ett bandage om sin ankel. Kvinnlig speaker som låter något lite äldre än kvinnan i filmen.  (9) 

  b. Lindrande bandage, istället för tablett eller gel. Ung man lägger en bit över sin armbåge. Manlig speaker (5) 
Focus Daylies En kvinna som klättrar i berg. En kvinnoröst säger att hon aldrig har varit rädd för utmaningar, men 

linser. Optikern (en slips) tipsade henne om Focus och nu är hon nöjd. (8) 
Folksam a. En kvinna ska sätta sig i bilen med sitt lilla barn som sätts i bilbarnstol. En mörk kvinnlig speakerröst 

berättar om Folksams forskning om trafikolyckor. (8) 
  b. Radiobilar på ett nöjesfält. Grynig bild. En mörk kvinnoröst (som den förra) informerar om whiplashskador 

och framhåller folksams forskning och att de råder till vilka bilar man bör köpa. (9) 
Friggs a. En indier som går genom stan och ser glad ut. Han är normalbyggd och har en påse i handen. 

Människorna runt omkring ser lite småplufsiga ut och en Indier är riktigt tjock. Visar två andra indiska män som 
äter chips, när den förste indiern äter riskakor. De tre manliga indierna filmas bakifrån och då ser man at de tre 
bär på varsin spikmatta och de som har ätit chips har plåster på ryggen. (5) 

  b. En fortsättning på förra kampanjen. De två indierna som förut åt chips sitter nu och äter riskakorna och pratar 
om hur stort det kan bli. (4) 

Fritidsresor a. Kvinna snorklar på semesterparadis. Hon är precis i strandkanten och springer omkring i T-tröja och 
trosor och har cyklop och snorkel på huvudet. Hemmafilm (2) 

  b. Mamma, pappa barn. De är på semester och filmen är som från en äldre hemmavideo. Barnet och mamman 
syns mest, pappan är med när de leker i vattnet. Föräldrarna pussas (1) 

Frosties En ny smak har kommit. Den har mindre socker än vanligt. Bilden är lite grynig. Det är två killar som gör 
konster på sina cyklar. Sist kommer tigern. Manlig speaker.  (7) 

Fun Light Suger free commercial. Allt som skulle kunna innehålla socker ”skuggas” och det blir ett censurljud när 
mannen säger något som har med sött att göra (suger, honey, candy). Medelålders man som säljer på stranden.  
(2) 

Fur Real Friends Kvinnlig speaker. Några småflickor sitter och leker med gosedjur. De matar dem som bebisar, 
men det är olika djur. (9) 



Appendix. Videografi 

 

Garnier Pure an spot…? Mot finnar. Man ser en ung tjej och hör en kvinnlig speaker. Först är filmen i svart/vit, sen 
börjar tjejen leka med en blå tub.  (1) 

Gazillion Såpbubblor i massor. Barn med olika nationaliteter står i ett rum och det yr bubblor omkring dem från 
denna bubbelfläkt. En kvinnlig speaker. Säljs på BR Leksaker (10) 

Gevalia Cappucino Mamma med bebis på armen öppnar dörren och välkomnar barnvakten. Hon stänger in sig, 
drar ner persiennerna, tänder stearinljus och sätter sig i soffan med en kaffe. När hon kommer tillbaka till hallen 
står fortfarande barnvakten där och hon får betalt och mamman undrar om hon kan återkomma samma tid dan 
efter.  (14) 

Gillette a. M3Power. Manlig speaker som förklarar nyheterna med den här rakhyveln. En bild på David Beckham. 
(6) 

  b. Gillette Venus Devine. Några kvinnor i badkläder är vid något tropiskt vattenfallsställe. Kvinnlig speaker och 
musik (Venus). De rakar benen. (12) 

Gina Tricot a. En kvinnlig modell dansar i olika kläder. Glad ung musik. Färgglatt, både på kläderna och 
annonsskylten. Annars vit bakgrund (2) 

  b. Samma kvinnliga modell. Hon har bara vita kläder på sig i olika modeller. Mot slutet får hon även en manlig 
danspartner. (2) 

Ginza Hasse, medelålders man, mot blå bakgrund. Manlig, men ej mörk, röst informerar om priser (3) 
Glocalnet a. Man håller upp orange skyllt. Man bakom som äter. (4) 
  b. Kvinna med tysk brytning håller upp en orange skyllt. Pratar om snuskgubbe och att det här är lågt (2) 
  c. Jympaledare (Robert Gustavsson) tittar in i damernas duschrum. Han blir ertappad av en tant som kallar 

honom snuskhummer. Han håller upp en orange skyllt (2) 
Go Green (från AXA) Bilder på produkten visas och en ung kvinnlig röst informerar om att de är de första 

färdigrätterna som har fått GI märkning. Bakom en suddig skog där folk arbetar (8) 
Gorby’s Astronauter i rymdfärja. En medelålders man äter rymdmaten, den unga vill inte ha. Han går och lägger sig i 

sin hytt och sätter upp ett omslagspapper från en Gorby pirog i taket (1) 
Granngården a. Mor- eller farmodern tar med Lotta. Manlig försäljare säger åt Lotta att vattna ordentligt, varpå 

Lotta svarar att det regnar ju så mycket ändå. Kvinnlig speaker kommer in. Avslutas med en liten tjej som säger 
Välkommen till Grangården (2) 

  b. Äldre par med barnbarn ska handla i granngården. De får hjälp av en medelålders man. När de har fått sina 
grejer säger barnet nått i stil med härmapa? Och damen ursäktar barnet. En kvinnlig speakerröst berättar om 
produkter. (7) 

Gröna Lund Liten tjej tar sin in på Grönans område över ett stängsel. Hon går omkring i en mörk, öde nöjespark 
som sakta börjar vakna till liv. När hon upptäcker en vakt springer hon därifrån. Han lugnar ett pariserhjul. (2) 

Hasselfors Garden En kvinna som ska lägga sig i en hängmatta, men när hon kommer ut har träden växt så mycket 
att hängmattan är flera meter över marken. Manlig speaker (3) 

Head & Shoulders a. Manlig speaker. Kvinnlig modell med svart hår som får vita färgstänk och speakern gör 
kopplingen till mjäll. Nytt mjällbalsam (5) 

  b. Manlig speaker. Ung man och kvinna i ett islandskap. Cool as ice. (3) 
Hemglass Kille som pratar om att han har lärt föräldrarna en massa (sopsortering, vilka kläder de ska köpa), men att 

de är hopplösa att lära sig när glassbilen kommer. (3) 
Hemma butikerna a. Kvinnlig speaker. Bilder på produkter och en atlas. Texter med information. (3) 
  b. Kvinnlig speaker. En bild på en tjusig kvinna vid en frys från Electrolux. Text med information (1) 
Hemmets Journal Hemmets Journal. Bara två tidningar och en kvinnlig speakerröst.  (1) 
Hjärt- Lungfonden a. Assar Rönnlund och Toine Gustavsson Rönnlund. Assar har en hjärtsjukdom och har fått 

opererats. Blandar bilder från deras intervju och bilder från akutvården. Uppmanar människor att skänka pengar 
till Hjärt- Lungfonden. Manlig speakerröst i slutet. (2) 

  b. Ulf Larson och Bert-Åke Varg.  (1) 
Hubba Bubba Reklamen har nummer fem. Datoranimerade lerfigurer spelar basket (tuffa hiphopgubbar.) En 

mindre tuff kille kommer in på planen med en egen boll och vill skjuta. Han blir lassofångad av ett hubba bubba 
snöre, och när han sitter under korgen får han bubbelgumsbubblor på sig. Det är en ung mansröst till reklamen. 
(7) 

Hyresgästföreningen a. Ett par visar upp ett modern och stilrent hem. Inga mjuka linjer, bara svart, vitt och 
mörkbrunt. (1) 

  b. Steffe visar upp sin lägenhet med soundsystem, kompis som sitter och slappar, gym hemma, som en skåpsäng. 
Viker ner det från väggen. Våningssäng där all action sker.  (2) 

  c. Mamma och dotter ligger i varsin solstol. Bara mamman som pratar, värmländska. Det är strandmiljö i 
rummet. (1) 

Hyundai Mörk mansröst läser om en bil som kör fort på vägen. Mycket naturlandskap.  (6) 
IBM a. En kvinna kommer fram till ett skrivbord och frågar om det är helpdesk. Mannen som sitter där säger att det 

är det. Han har ett kassaskåp bakom sig och 2 poliser vaktar det. Hon har en portfölj med sig och vill att de ska ta 
hand om alla hennes identitetshandlingar. IBM hjälper företag med kundinformation. (1) 
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  b. En riktigt gammal man kommer fram till Helpdesk. Han har med sig en box (plåt, sådan man har pengar i) och 
säger att det är en uppfinning från hans företag och han vill att företaget ska växa. Mannen som sitter i Helpdesk 
tittar i lådan och säger WOW (1) 

  c. Liten asiatisk tjej talar med en äldre mörk man. Han sitter vid en bänk/arbetsbord. Hon vill lära sig om allt 
eftersom hon bor på en bondgård i Kina och det är för långt till skolan. Hon undrar om hon kan få en plats i 
hans skola. Han säger att visst, den är ju virtuell.  (1) 

ICA a. ”Bloopers” från inspelningarna av reklamfilm ur programmet Knäppa Klipp (1) 
  b. Radiojingeln. Stig ger order åt Sofia och Ulf. De talar in i en mick, zoomar in på varor, och när jingeln är klar 

tar Ulf åt sig äran (7) 
  c. Stig sitter på kontoret och Sofia kommer in. Hon undrar varför det är så många dammsugare på lagret. Han 

säger att det är the future. Klipp, tre dagar tidigare. En dammsugarförsäljare kommer och demonstrerar en 
dammsugare och säger att det är the future, så nu säljer ICA dammsugare. (12) 

IF Mörk mansröst påtalar hur snabbt barn växer och att man får hyra bilbarnstol genom IF. Den sista får man 
behålla. Bilder på pojke som växer i stillbild (5) 

Jobline/Monster Jobline byter namn till Monster. Först börjar reklamen som en reklam för Jobline och det är en 
kvinnlig speaker. Sen kommer ett grönt dataanimerat monster med en manlig speaker röst. (13) 

Jula postorder och varuhus Manlig speaker läser erbjudanden. (4) 
Jysk Personer står i en kö och väntar på bussen. En man kommer dit med en Jyskpåse. Det visar sig att en annan 

man har jätte många Jyskpåsar och då kramar den första mannen om honom. Manlig speaker berättar om 
erbjudanden och talar jätte fort.  (10) 

Jägermeister 3 killar sitter vid en bar och runt omkring dem är det massa folk som antingen står vid baren eller 
dansar. Killarna är ganska muskulösa och spänner sig, rör musklerna till bastonerna. De beställer in tre shots och 
glasen är så kalla så att de fastnar på fingrarna eller läppen. Engelsktalande speaker avslutar.  (1) 

Kalcipos Bebis kryper, som ställer sig upp och blir en ung tjej som växer och växer. Går hela tiden mot en blå 
himmel som är lite molnig och vinden blåser i håret. Liknande kläder hela tiden, från liten tjej till äldre kvinna. 
Om benskörhet. Kvinnlig speaker. (1) 

Kelda a. Biffig man ligger på golvet och lyfter sin treårige son på raka armar. Hans dotter står bredvid och räknar.  
(2) 

  b. Två tjejer står mittemot varandra på en gräsplätt. Mellan sig har de en yngre grabb som de använder som 
hopprep. De svingar runt honom. Barnen säger ”vad gör du när Kelda gör jobbet?” (2) 

Kellog’s Special K. Kvinnlig speaker. Kvinna som utför yoga. Man kan få köpa en DVD med instruktioner för yoga 
till Kellog’s pris. (4) 

Kista Galleria a. Först ska det se ut som om en tvåbarnsfamilj är ute på semester i något varmt land, men egentligen 
handlar de på Kista Galleria. Latinomusik (3) 

  b. Visar bilder från platser som ser ut att vara stressiga arbetsmiljöer eller storstäder. Man ser uppstressade unga 
människor, några svettas. De samlas alla vid ett bord i restaurangen i gallerian. (1) 

Kvik Linnea kök. Stillbilder på kök. Bild på en liten tjej, ”alla har rätt till ett häftigt kök” Manlig speaker (11) 
L’Oreal a. Double impact mascara. Manlig och kvinnlig speaker. En mascara som har en borste i vardera ände. 

Natalie Imbruglia (sångerska) är modellen. (5) 
  b. Elvital. Charlize Theron gör reklam för ett schampo för färgat hår. En manlig speaker (4) 
Landmann Utomhusgrill. Man som råkar ut för saker hans grannar har gjort för att de är avundsjuka på hans grill. 

Kvinnlig speaker (6) 
Lego Bionicle. Två hjältar i lego som ser ut som Darth Vader skelett. De har svärd, snurrsköldar, spjut. Det är eld i 

bakgrunden och mycket aktion. Mörk mansröst. (8) 
Libresse Kvinnlig speaker. Det är en tecknad film, men på ett konstigt sätt. Väldigt mycket linjer, som berg på en 

karta. En kvinna som sminkar sig, klär på sig. Även en bild på bindan (6) 
Lindt Mörk mansröst talar om choklad som passion. Äldre man som chokladmakare. Klassisk musik och ”högsta 

kvalitet” (6) 
Lucasfilm Star Wars Episode III har biopremiär den 19/5 Text och bilder från filmen. Klassisk musikstycke.  (1) 
Länsförsäkringar a. Fotbollsspelaren Henrik Larsson sitter på ett fik utomlands. En liten pojke kommer fram och 

vill ha en autograf. Sen kommer en tjej fram och vill att han ska skriva på notan. Henrik missuppfattar och 
skriver sin signatur på hennes arm istället. Hon ber honom skriva på notan och går småskrattandes därifrån. Två 
äldre män vänder sig om och tittar på dem.  (6) 

 b. Två äldre män står och bråkar. Visar sig att de ska ge Henrik Larson vägbeskrivning till en bankomat (1) 
Majblomma En liten tjej sjunger en sång ackompanjerad av en gitarr. Hon sjunger ganska entonigt om att hon inte 

har råd att åka med på klassresan.  (3) 
Marabou Manlig speaker. Nötter och russin blandas i choklad. En nöt ramlar utanför bunken. Toppen på nöten 

öppnas och ett manshuvud tittar upp. En röst säger att vi gör om det där och mannen/nöten får ställa sig på en 
trampolin och hoppa igen. (4) 

Mars delight Kvinnlig speaker och chokladbit mot vit bakgrund (3) 
Max Factor a. Lashlift mascara. Kvinnan berättar om produkten och säger att den har synts i The Aviator. När 

logon för Max Factor kommer upp säger en man ”the make up of a makeup artist” (7) 
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 b. Silk gloss. Ung modell kromar sig. Kvinnlig röst och sen manlig, som den förra. På spaning med Bridget Jones. 
Mycket rosa i filmen (1) 

Mc Donald’s a. Killgänget. En av dem har räknat ut hur många olika kombinationer man kan få ihop av burgare 
och tillbehör. (3) 

  b. Pappa och två barn är på McDonald’s och en kvinnlig speakerröst säger att nu kan man välja på massa saker 
till sin Happy Meal (11) 

  c. Tre killar står vid disken. De tittar upp på en skärm och en av killarna förklarar för en annan att man kan 
variera en massa i sitt meal, en hamburgare och valfritt tillbehör. Killen tar ändå en Big Mac med pommes och 
cocacola En manlig speaker (2) 

  d. Tre vänner (killar) sitter i restaurangen vid bardisken (alla tittar ut mot ett fönster). De ska gissa innehållet i 
hamburgarna. En manlig speaker säger att det är 100 % nötkött (1) 

  e. Ung man står vid disken på McDonald’s och dividerar över vilket val han ska göra. Manlig speaker säger att du 
kan kombinera målet hur du vill. (2) 

  f. Tre vänner. En av dem ifrågasätter sidesalladen som hans kompis har tagit. Menar på att det redan finns sallad 
på burgaren.  (4) 

MER mini Svartvit tecknat, lager på lager av papper. Tåg åker och det är en kvinna och man ombord. De har röda 
läppar och i bakgrunden flyger färgglada skyltar förbi där det står törstig? Ju närmre MER mini vi kommer ju mer 
färgglatt. (7) 

Merci choklad a. Tre generationer, mormor, mamma, barnbarn. Pojken springer mot mormodern med utsträckta 
armar. Mormodern är precis klar vid symaskinen, där hon har jobbat med pojkens fotbollströja. När han har 
kramat mormor går han tillbaka till mamman och hämtar en ask med Merci- choklad. En mörk manlig röst 
kommer in och berättar om chokladen. Mamman kramar också sin mor. En kvinna sjunger en Merci- sång (2) 

  b. Samma musik som förra, men nu är det ett par som säger hej då till varandra på en flygplats, och det är även 
en manlig sångare. Manlig speaker (4) 

Microsoft En mamma släpper av sin tjej i skolan. I filmen så tecknas det vita linjer för att visa på framtiden, vad den 
lilla flickan kan göra. Exempelvis ta studenten (kappa och hatt) (1) 

Mitt VAL Kör för ALLA. Alla åldrar, nationaliteter. Helfärgade tröjor i olika sektioner. Vitaminer och mineraler (1) 
Mrs Cheng’s Ungt par lagar mat i köket. De har på sig asiatiska kläder och rör sig lite som i ”Crouching Tiger….” 

När deras gäster kommer har de vanliga kläder på sig, och det är en annan belysning i filmen. (7) 
Naturdiet Unga snygga tjejer som dricker naturdiet och går omkring och ser glada ut samtidigt. Kvinnlig speaker (1) 
Net on Net a. Den manlige TV- försäljaren försöker sälja produkter till en kvinnlig kund. Han säger att hon får 

apparaten om hon hittar en billigare butik, bara den inte finns på nätet. Hon vänder och går. (1) 
  b. Manlig TV- försäljare står i sin butik och knäpper på en fjärrkontroll. Han vill få bort reklamen från Net on 

Net från sin TV-skärm. Musik i bakgrunden (3) 
Nicorette a. (lång version). En kvinna som ska sluta röka. Hon förföljs av en väsande fimp i mänsklig storlek, men 

varje gång lyckas hon bli av med honom. En kvinnlig speaker och efter filmen följer erbjudandet om tre paket 
Nicorette till fördelaktigt pris. (3) 

  b. Kvinnlig speaker. 3 st. Nicorettepaket. (7) 
Nicotinell a. Kamel som tuggar. Skylt med Bäst i test 2005. Manlig speaker. 7 av 10 valde Nicotinell. Man får se 

ansiktena på tio personer. Man 30 kommer fram till kamelen och tar upp ett tuggummi ur fickan. Han får 
kamelen att lägga sig ner. Det har nu blivit en kvinnlig speaker. Mannen rider iväg på kamelen.  (4) 

  b. Kamel som tuggar. Skylt med Bäst i test 2005. Manlig speaker. 7 av 10 valde Nicotinell. Man får se ansiktena 
på tio personer (5) 

Nike Man ser idrottare av olika nationaliteter och olika kön utföra de sporter de är bäst på. Oftast fokuseras bara 
fötterna. (8) 

Nilfisk Alto Två barn sitter och ritar med tavelkritor på stengolv. Pappan kommer med en skottkärra halvfylld med 
kritor till barnen. De blir förtjusta. Manlig speaker berättar om produkten, sen ser man mannen göra rent 
stenplattorna med en maskin från Nilfisk Alto. (5) 

Nivea Firming shower. Kvinnig speaker. Kvinna i dusch som masserar sitt lår med munstycket till flaskan. Tar på sig 
korta, avklippta jeans och linne och får påhälsning av sin väldigt påklädde pojkvän. (5) 

Nivea Beauté Maximpact Mascara. Tjej och kille spelar kort och tjejen håller korten över munnen så att ögonen 
syns tydligare. Det är en kvinnlig speaker (13) 

Nokia Snygg kvinna går genom en konstig miljö i färgerna svart, vitt och rött om vart annat. Folk beter sig märkligt. 
Annorlunda musik. (10) 

Novartis En tecknad svampbakterie visar hur nagelsvampen angriper. Sen visas en vanlig bild av en angripen stortå. 
Manlig röst uppmanar oss att tala med våra läkare. www.nagelsvamp.nu (1) 

OBH Nordica a. Den något coolare och lite yngre grannen kommer ut på en välstädad uteplats, har snygga kläder 
på sig. Hans granne tittar upp över staketet och frågar om kol, vilket mannen inte har. Sen frågar han efter 
tändvätska (nu ganska sotig), vilket mannen inte heller har. Det kommer ett moln av eld från grannen, men 
coolingen grillar på med sin elgrill. (4) 

  b. En kvinna i ett kök. Det står en oljesprayflaska på en skänk. Manlig speakerröst (2) 
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Oboy Drickfärdig. Ett gäng ungdomar, skateboardåkare, ska fånga ett oboypaket som en kille skjuter från sin bräda 
upp i luften. En tjej får tag i den först. (8) 

Olay Complete Burkar, flaskor, formler kommer flygande mot en. Kvinnlig speaker. (4) 
Opel Bilen står parkerad på infarten till huset och ägarna kommer ut och fixar med bilens säten eller tar ut nånting 

ur bagageluckan. Kvinnorna hittar leksaker barnen har glömt. De kan inte ”dra sig” från sin bil eftersom de gillar 
den så mycket. Ej speaker (11) 

Ostkompaniet Allerum. Tonårsson kommer hem mitt i natten och försöker smyga in, men pappan har stått å väntat 
på honom. Pappan ber honom tömma fickorna i vilka det visar sig finnas en halvt urdruckenvinflaska och en 
ostkniv. Sonen säger att han har varit på ostkväll med kompisarna, där de har ätit Allerums ost. (4) 

Pampers Easy up Liten tjej kommer springande i en korridor ropandes KAN SJÄLV. (dubbad) Hon ska ta på sig 
ytterkläderna. Mamman kommer efter skrattandes. (4) 

Pedigree Närbild på hundars nosar. Manlig speaker. Slutar med att en hund äter hundmaten. (1) 
Pepsi Max Killgäng vid skyskrapa. En utav dem har oranga sugproppar på händer och fötter och lyfts upp på husets 

glasfasad av sina vänner. Han får en Pepsi Max och de säger åt honom att inte oroa sig, eftersom den inte 
innehåller socker. Händerna tappar fäste och han slår ned och runt (som en slinky). Manlig speaker kommer in 
efter scenen och pratar engelska. Berättar om en ny smak. (7) 

Pepsodent För tandkräm och borste. Allt innehåller socker, men en infotext säger att lite socker är bra för en allsidig 
kost. Ungt par är på restaurang och får bara socker till lunch. Produkterna visas. (1) 

Playstation a. Enthusia. Racertävling datoranimeras. Det syns även en kvinnlig fotograf i närbild. En manlig 
engelsktalande speaker. (2) 

  b. Star Wars episode III. Ett dataspel. Bilder från spelet, slåss med Star Wars- svärd. Manlig speaker på engelska.  
(4) 

Posten Två äldre män sitter och samtalar på frukostrasten på bilverkstaden. Ser slitna ut. Den ena mannen är helt 
uppspelt, eftersom han var där först imorse, men någon har varit där under natten och fyllt på i lagren. (8) 

Pressbyrån a. Hunden Ludde. Han får en Aftonbladet och en Snickers av det kvinnliga biträdet. Det kommer in an 
vanlig kund och säger att han tar det Ludde har tagit. (3) 

  b. Ung kvinna köper resemagasin, och biträdet undrar om hon ska ut och resa, men hon säger att hon bara vill 
drömma sig bort. Då säger biträdet att en TIA- lott ingår, så kan hon kanske göra mer än drömma. Kunden 
skrapar frenetiskt. (2) 

Pripps Blå Vänner som sitter och äter middag ute på en skärgårdsö och dricker öl till maten. Grillar hamburgare. Jill 
Johnson sjunger Ted Gärdestads låt ”vilken härlig dag”. (2) 

Pågen a. Lång version. Man ser ett gäng barn som sitter på gräset och äter mellanmål. Visar mamman som kommer 
in i köket och ser kaoset som barnen har lämnat efter sig. Hon suckar och börjar plocka undan. Då ser hon att de 
har lämnat en ostmacka med ett paprikahjärta på. Hon tittar ut genom fönstret och då vinkar hennes son till 
henne. Manlig speaker, pratar skånska. Låten "Här är en liten sång om kärlek..." spelas i filmen. (3) 

  b. En mamma (30) plockar undan saker i ett kök, hittar en ostmacka med ett paprika i hjärtform. Hennes son (5-
6 år) vinkar till henne från trädgården, där han spelar fotboll med sina kompisar. Manlig speaker, pratar skånska. 
Låten "Här är en liten sång om kärlek..." i början av filmen. (2) 

  c. Långa versionen. Pågen Lantgrova. ”Här e en liten sång om kärlek….” Zoomar in på en bil. En lastbil åker 
förbi med Pågens logga. Ett par ligger och myser på en filt på en åker. De har picnic. Manlig speaker, talar 
skånska. (1) 

  d. Pågen Lantgrova. ”Här e en liten sång om kärlek….” Ett par ligger och myser på en filt på en åker. De har 
picnic. Manlig speaker, pratar skånska. (2) 

Quaker, Havre Fras Man ser ett havrefält och blå himmel. En man går igenom detta och sprider ut havrefrön med 
handen. Han kommer till en plats där det står Havre Fras uttrampat i marken. Mörk mansröst informerar. Sarah 
Brightmanmusik (3) 

Q-wood Manlig speaker. Bilder på trägolv och en man som sätter sig i en solstol på altanen. Lite töntig. (9) 
Ramlösa En kille som kommer gående mot blå bakgrund och det flyter bubblor omkring. Han lägger sig ovanpå 

bubblorna och flyger uppåt. En skånsk, manlig speakerröst (11) 
Rejemyre Rejemyre glasbruk annonserar om glasets dag. Manlig speaker berättar om Rejemyre bruk, och bilder visas 

på en glasblåsare, restaurangen, butiken…  (2) 
Renault Raggarstil på mannen. Han åker upp- cabbat i någon gammal amerikan med en Border collie i baksätet. Han 

står still vid rödljus och när det kommer en Renault på sidan hoppar hunden över till en glad familj. Mannen åker 
iväg (8) 

Rexona Kvinnlig speaker och man ser bara två blad. Zoomar ut deoflaskan. (1) 
Riksgäldskontoret Städtant och medelålders man. Han sitter på en stol och hon moppar golvet. Han verkar vänta 

vid ett kontor med en sån där ljus-panel om det är upptaget eller ledigt. (5) 
Risi Frutti Helt engelsktalande reklam. En engelsman som presentatör. Han visar folk som äter udda saker 

(ostfondue i tunnelbanan, kebab (som kvinnan gör själv) i hissen, kräftor i bibliotek). Tre påståenden om 
Risifrutti, två kvinnor och en man och presentatören konstaterar att den är alla påståendena.  (1) 

SAAB En björn tittar fram i skogen och ställer sig upp. Det är vinter, men börjar bli vår. Fiskar hoppar ur vattendrag 
och en blomma tittar fram. En tjej och en kille åker en gul SAAB Cab. (6) 
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Sadolin, Nordsjö a. Den långa versionen. Färgerna har namn efter platser i världen och det visas bilder för att 
illustrera färgerna. I ett segment (Havanna Gul) sitter två äldre män och spelar brädspel eller kort.  (1) 

  b. Form av tempel eller liknande med bassäng inuti, Mycket blott och flott. Texten Världens färger. Ingen 
speaker, bara lugn sång.  (13) 

Sandrew Metronome Undergången. Film om Hitlers sista dagar i livet. Mörk mansröst berättar om recensionerna 
för filmen och att den går att se på bio. Bilder visas och det är ett ganska lugnt tempo, även om det är en del 
explosioner.  (1) 

SAS a. Ett modellplan med en svans. Nya inrikesflyget.  (3) 
  b. Två modellplan med en svans. Nya inrikesflyget.  (2) 
SBAB a. En stökig trappa i ett höghus där folk går/halvspringer nedåt. Man får se ett plan stå på marken och en 

person med ryggen vänt mot oss. I nästa scen är planet i luften och har en banderoll där det står ”SBAB 
SLOPAR TOPPLÅNET!” (9) 

  b. Ett gäng män (tre), de har bil och MC. Ser skumt ut, som om de ska göra en stöt eller rån. De åker ut ur 
garaget och till en reklampelare där de klistrar över en ny affisch med info om att SBAB slopar räntan på 
topplånet. (5) 

Scan a. Lätt att laga. Samurajen. Han talar mandarin, men blir dubbad av en svensk med kinesisk brytning. Han 
springer runt och hugger ner saker med sitt svärd. När han kommer hem är han trött på att hacka och använder 
då Scans färdiga fryspåsar. Ensam med två barn (4) 

  b. Mammas Pytt. Man vill göra stand up på julfesten. Killen han pratar med verkar irriterad och vill bara hem till 
frun och de två barnen. (1) 

Schnappi En sjungande tecknad bebiskrokodil. Har en CD – skiva som nu ska säljas. En flickröst säger schnappi – 
en skiva för alla barn. Säljs på Åhléns och de gör även reklam för ringsignal (14) 

Schweppes Man ser bubblor och en frostig etikett kommer fram. En viskande mansröst på engelska.  (1) 
SEB Två kommentatorer som är med på en husvisning. En kvinna och en man, där kvinnan sitter inne med 

kunskaperna. I slutet är det en kvinnlig speaker. (6) 
Siba a. Hurtig glad tjej med cykelhjälm på huvudet. Säger att köper du en annonsvara får du en cykel på köpet (2) 
  b. Nu har den glada tjejen hamnat i annonsbladet och det är en manlig speaker. Bilder visas ur tidningen på billiga 

varor. (4) 
Siduro, Ipex Ett medelålders par som sitter på varsin träningscykel och stirrar rakt fram. Kvinnan säger att de aldrig 

pratar om något viktigt, och då börjar mannen tala om produkten och tar upp en tub ur bakfickan. (11) 
Silja Line Man som räknar meter på promenaden inne i ett av Silja Lines fartyg. (2) 
Silvan a. En kille i byggkläder håller på att sätta upp ett barbord i personalköket. Ett äldre par står i butiken och vill 

ha delar till ett barbord som mannen ska sätta upp, enligt frun. Manlig speaker röst som informerar om 
erbjudanden (1) 

  b. Manlig speaker. 3 byggarbetare bygger på ett kök och det spelas upp jättesnabbt. Två män och en kvinna. 
Avslutas med produkterbjudanden och en slogan Silvan – vi gör det också själva.  (1) 

SJ a. Just Nu biljett. En kvinna sitter och läser, och vi får kika över hennes axel. Bara text, ingen speaker. (2) 
  b. Äldre man ska köpa kaffe i tågets bistro. Har svårt för att välja bland de olika sorterna på kaffe och nämner alla 

konstiga kaffesmaker.  (1) 
Skivhuset ”Lost without you” Manlig speaker, “20 starka tjejer”. Bilder från videor de kvinnliga artisterna har gjort. 

(2) 
Sunsilk Kvinnlig speaker. Kvinnor som har animerade monster i håret. När en av kvinnorna har tvättat håret spolas 

ett monster ner i avloppet.  (1) 
Super soaker Manlig speaker. Killar har vattenkrig och dessa jättevattenpistoler sprutar ut hur mycket vatten som 

helst.  (3) 
Svensk fastighetsförmedling a. Från ett läge till ett annat. Diskokula till barnmobil (4) 
  b. Från ett läge till ett annat. Ett badrum, först bara herrparfym och liknande, sen ställer en kvinna in sina krämer 

och dylikt. (1) 
  c. Från ett läge till ett annat. Från radhus till lägenhet, olika brevlådor (5) 
  d. Från ett läge till ett annat. Klackskor i stan till gummistövlar i skogen (4) 
Svenska odlare Bild på kvinna som plockar grönsaker. Ren luft och vatten. Bilder på grönsaker. En mansröst 

kommenterar. Kampanjen är sponsrad av EU. (7) 
Svenska Spel, Keno a. Gottländska män tävlar om vem som kan fylla i en Keno- rad först. I frisörsalongen finns 

också en äldre kvinna. Priset blir att få bestämma den andres frisyr. Kvinna informerar om snabbspel och Keno. 
(4) 

  b. Nu är vi inne i frisersalongen, men det är bara en kvinnlig gotländska som är speaker som pratar. Annars 
musik. En man pratar med en kvinna (personer som inte var med i det andra Keno-klippet), mannen som spelade 
snabbspel förut spelar vanligt och visar sin hund. Killen som förlorade vadet sitter i friserarstolen och får 
papiljotter i håret (2) 

Svenska Spel, Lotto a. En man får av anden tre önskningar. Mannen säger på en gång att det verkar vara lite och 
hävdar att grannen fick många fler. Anden går utanför hyreshus och är besviken, han som var så omtyckt förr.  
(2) 



Appendix. Videografi 

 

  b. En äldre man, föreställande en asiatisk ande, kommer till två kvinnor som sitter och fikar. Han ger dem tre 
önskningar och de önskar sig hur många dyra saker som helst. De blir besvikna när han påpekar att det bara blir 
tre önskningar. Anden går besviken förbi en utomhusreklampelare med Lotto: s drömvinst värt 89 miljoner 
kronor. (3) 

 c. Den äldre, utländske anden, står vid en reklampelare och talar högt. Blir avbruten av speaker och lomar sen 
iväg.  (1) 

Svenska Spel, Oddset a. Lång version. Engelska gentlemän spelar ishockey och ramlar och har sig. Det ska läggas 
straff och en gammal butler får lägga sig i mål. Det händer något som gör att två av spelarna börjar bråka och 
plötsligt tar en av dem fram ett gevär och skjuter ner i isen. Den andre säger att de måste hitta på regler till det 
här spelet. Damerna tittar på och fnissar. 1800-tals klädsel. Den som vet vinner mest (4) 

  b. Engelska gentlemän spelar "ishockey" och ramlar och har sig. Damerna tittar på och fnissar. 1800-tals klädsel. 
Den som vet vinner mest. Pianomusik, ingen speaker.  (8) 

  c. En engelsk gentleman blir puttad över isen av sin butler (2) 
  d. En engelsman har blivit utvisad och får sitta utanför banan. (2) 
Svenska Spel, Triss Plötsligt händer det. Kvinna i matkön, har bara lite varor och det är världens längsta kö 

framför. Plötsligt öppnar en kassörska en ny kassa och hon rusar som en galning. (1) 
Synoptik Äldre personer löper amok och kommer springande från alla håll och kanter. Alla andra får flytta på sig. 

Synoptik har åldersrabatt. Manlig speaker (5) 
Tele2 Tele2 kompis. Ung kvinnlig speaker som berättar vad man tjänar på att ha Tele2 kompis. Byter scen till en 

kille som står vid änden av en köksbänk. Ovanpå den ligger Bill (en kortväxt person). De två pratar engelska. (1) 
Telia a. Medelålders man med Laptop tittar på sonens bandymatch. Sonen gör mål utan att pappan märker. När 

jublet kommer lägger han ner datorn och berömmer pojken halvhjärtat. (3) 
  b. Pappan fyller 50 och det är kalas och släktmiddag. Han får ett mail från ledningen på jobbet, vilket han läser 

upp från mobilen. Sonen undrar om han inte har fått någon present, vilket han inte har fått. Det blir en pinsam 
tystnad. Då börjar en äldre man att sjunga en födelsedagssång. (13) 

  c. Två tjejer står i en skog. De ringer till en kille som är ute och orienterar och frågar hur kontrollerna ser ut. De 
piercar ut hålen i pappret. (13) 

Toyota Fällan. Två killar åker genom en öken och de får se en snygg tjej ha motorproblem på sin bil. Killen på 
passagerarsidan blir helt förbluffad när killen som kör inte stannar. Kvinnan drar av sig masken och man ser en 
hiskeligt ful man.  (3) 

TRE a. Asiatiska/kinesiska småflickor. Den ena jagar den andra för att hon har en bakelse. När den elaka tjejen får 
tag på bakelsen och lyfter upp körsbäret från toppen börjar bäret att sjunga. Hon skriker och springer iväg. Den 
andra flickan tar det sjungande bäret och äter upp det. Text med TRE och att de gillar musik. (4) 

  b. Två killar som sitter i en tom biosalong och tittar upp mot duken. Där visas TRE- reklam med 
världspremiären av Shakiras nya musikvideo. De ger några kommentarer. (18) 

  c. De två killarna i bion igen, men den här gången är det Helena Paparizous video som det visas snuttar ifrån. 
Killarna pratar om varför telefonen heter som den gör. (4) 

  d. Två väninnor går och pratar med varandra. Men kan se dem i mobilerna, videosamtal. När den scenen 
försvinner kommer en kvinnlig speaker in med information. I telefonen syns en musikvideo eller artist. (12) 

Tropicana En apelsin ligger mot vit bakgrund. En kvinnohand drar upp apelsinen uppåt så att den sträcks ut till ett 
paket med Tropicana juice. Kvinnlig speaker. (4) 

Trygg Hansa Ett par vrider på tajmers på alla elektroniska varor i huset. Sen åker de iväg med sin dotter. När det 
har blivit mörkt ute tänds alla lampor och stereon börjar spela på högsta volym. En granne bankar på dörren och 
skriker. Till slut hör man hur han slår in dörren, men då har en speakerröst tagit över och en skyllt med Trygg 
Hansas logo visas.  (3) 

Turkiska statens kultur och turistbyrå En massa frågor kommer upp i rutan. Lite ”tusen och en natt”- känsla. 
Folk hoppar och flyger runt, har utländska kläder på sig, man ser vacker natur. (5) 

TV 4 text tv Manlig speaker. Extremkort och informativ, en sidhänvisning. (5) 
TV 4 och Hockeymagasinet.com  TV 4 i samarbete med Canal+ och Hockeymagasinet.com DVD, Elitserien i 

hockey. Visas sekvenser från hockeymatcher och spelas hård rockaktig musik.  Manlig speaker. (4) 
UPS a. Zoomar ut från en killes UPS märke på jackan, ut mot någon gigantisk lasstkaj med massa containrar och 

lastbilar. Bara män. Ingen speaker (3) 
  b. Zoomar ut ifrån märket, men den här gången är det en Schweizisk alpby. Joddlande i bakgrunden (1) 
V 75, ATG Olika killar i olika form (fysiskt), intelligens, och samhällsklass. Får skäl att träffas när de spelar V75.  (3) 
V 75, Harry Boy Harry Boy, en tecknad häst som tänder eld på en fyrverkeripjäs. En skyllt, 43 miljoner på Jackpot.  

(5) 
V.W Passat En liten pojke går med sin pappa mot en bil. Pappan låser upp med fjärrkontroll. Fokus hela tiden på 

pojken, hanssynsätt. De åker genom stan och när de kommer hem och går ur bilen öppnar sig även backluckan 
med fjärr. När pojken är inomhus försöker han få en vanlig dörr att öppna sig, genom att säga ”öppna dig” (22) 

Valio Kvinnlig speaker. Ett paket innehållande laktosfri mjölk (9) 
Wasa knäcke a. Börjar med en stoppskylt och vi ska tänka oss för vilket bröd vi köper. En mansröst talar om hur 

mycket procent fullkorn det är i olika sorters bröd, och knäcke brödet har 100 % (6) 
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  b. En uppmaning att hämta två brödskivor. Mansröst (3) 
  c. Nu ligger det två bredda mackor i rutan och mansrösten talar om fördelarna med att äta fiberrikt och 

uppmanar oss at byta bröd.  (3) 
Whiskas En kille står med sin katt i famnen och väntar på att hans flickvän ska komma hem. När hon gör det har 

hon tagit med sig kinesisk kattmat hemifrån. Killen vill rädda katten, så han säger att han ska mata katten. Han 
tömmer påsens innehåll i sopptunnan och lägger ner en påse Whiskas i påsen som han matar katten med. 
Flickvännen tror att katten älskar den kinesiska maten.  (13) 

Viasat a. En mansröst, nästan burkig, berättar om hockey VM på Viasats kanaler. Bilder visas från matcher.  (1) 
  b. En mansröst, nästanburkig, berättar om olika sportevenemang på Viasats kanaler. Bilder visas från 

sporthändelser.  (1) 
Vichy När man blir äldre förlorar huden sin elasticitet och rynkor bildas. Huden på en 40 åring spricker upp och 

under döljer sig en 20 åring. Texten i bildens nederkant vill påvisa vetenskapliga resultat. Manlig speaker (5) 
Videotoppen, SF Såsom i Himmelen finns nu på DVD och VHS. Klipp från filmen. Helen Sjöholm sjunger i 

bakgrunden. Ett lugnt tempo och den manlige speakern pratar lugnt.  (1) 
Viking Line Barn dansar ohämmat till instrumental musik. Det går i slow motion men i slutet dras hastigheten upp 

till det normala och nu hörs smurfaktig sång.  (12) 
Ving Snygg tjej kommer upp ur en pool och alla män vill imponera på henne. Bartendern leker med en flaska, en 

äldre man drar in magen när han och frun går förbi, och en småbarnspappa slår en alldeles för svår boll till sin 
dotter på pingisbordet. En servitör (äldre man med utländskt påbrå) kommer fram med en glassdrink och säger 
att det är från herrn där borta. Då har en 10- årig pojke köpt den för glassvalutan som Ving har. (5) 

Vodafone a. Ung kille snackar om ett flygplan med dansk brytning. Hjälper en något äldre kille att gå ombord. Den 
”äldre” killen blir guidad genom planet ända in till cockpit. En manlig speakerröst säger om du flög mycket skulle 
du få planet, men vi ger dig mobilen istället. (8) 

  b. Man i ett flygplan. Manlig speaker (1) 
Volvo a. Mamman tjatar på sin son Elliot att komma ut till bilen. De talar hela tiden engelska och det är en svensk 

textremsa, däremot kommer det upp svenska ord i bilden lite då och då. Elliot pratar mest om sin jojo, och vill ha 
en ny. Mamman halvlyssnar medan hon kör honom till skolan.  (3) 

  b. Två män pratar med varandra på italienska. De ska iväg på en fisketur, men en av dem har kärleksproblem. 
Tjejen, som de diskuterar ringer, och de blir tvungna att vända från fisketuren.  (5) 

www.e-legitimation.se a. Konsult (Johan Wahlström) pratar för sig själv vid en bardisk. Känner sig överflödig när 
folk nu kan deklarera på nätet och vet inte vad han ska leva av.  (1) 

  b. Konsult (Johan Wahlström) pratar i mobiltelefon vid en bardisk. Blir överraskad när personen han pratar med 
nämner e-legitimation. Känner sig överflödig när folk nu kan deklarera på nätet, och vet inte vad han ska leva av.  
(1) 

www.lovesearch.se En tjej och en kille som har en hemmakamera framför sig. De håller den med raka armar och 
snurrar runt så att det ser ut som om de står stilla med att världen bakom åker runt.  (3) 

www.visitaland.com Resor till Åland. Golfpaket, fin natur, restaurang, mysig skärgård… Nyckelord. Musik och 
bilder (1) 

Vårdguiden a. Kille med sydeuropeiskt utseende sitter och dricker saft och en geting surrar omkring. Ordet 
getingstick? Kommer upp i hörnet. Mörk manlig speaker informerar om att man kan ringa ett nummer för att få 
första hjälpen. Den är närmre än du tror. (1) 

  b. Kille som sitter bredvid en labrador. Ordet allergi? Kommer upp i hörnet. Mörk manlig speaker informerar om 
att man kan ringa ett nummer för att få första hjälpen. Den är närmre än du tror. (1) 

  c. Kvinna i gul klänning som leker med en rockring. Ordet ryggskott? Kommer upp i hörnet. Mörk manlig 
speaker informerar om att man kan ringa ett nummer för att få första hjälpen. Den är närmre än du tror. (1) 

  d. Man som skär en gurka på skärbräda. Ordet skärsår? Kommer upp i hörnet. Mörk manlig speaker informerar 
om att man kan ringa ett nummer för att få första hjälpen. Den är närmre än du tror. (2) 

  e. Tjej gör konster på skateboard. Ordet stukning? Kommer upp i hörnet. Mörk manlig speaker informerar om 
att man kan ringa ett nummer för att få första hjälpen. Den är närmre än du tror. (2) 

Världsföräldrar, Unicef En pojke står och försöker hoppa hopprep, men det går inte. Blir 11 barn som försöker 
eller hoppar hopprep. Manlig speaker.  (2) 

YES handdisk a. Asiatisk miljö och en manlig speakerröst pratar om citrongräs och andra naturliga råvaror. (2) 
  b. Den gröne droppen med manlig röst. Han påpekar hur en man är tvungen att ta jättemycket av sitt billiga 

rakvatten, medan kvinnans parfym bara kräver en droppe. Samma med YES. (2) 
Yoplait Kvinnlig speaker. massa frukt som visas i snygga mönster och franskliknande musik (4) 
Åhléns & Disney Arne Weise läser vad en CD skiva innehåller för låtar. Sångerna sjungs på svenska och i bildrutan 

syns filmklipp från Disneyfilmerna. (3) 
Åhléns & Dreamworks DVD filmen Hajar som Hajar. Snabba klipp med bilder från filmen. En manlig speakerröst 

som pratar väldigt fort. (8) 


