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1 Inledning 
 
Kommunikation av olika former är idag en sådan självklarhet 
att vi säkerligen inte skulle kunna föreställa oss en vardag 
utan att kommunicera med andra, på jobbet, i skolan, via 
Internet, mobiltelefon mm. Listan kan göras ännu mycket 
längre, det vi dock vill lyfta fram och belysa är behovet att 
få göra just sin röst hörd, även fast det kanske inte är något 
vi vanligtvis tänker på. Något som vanligtvis förknippas med 
kommunikation är reklambranschen vilken ständigt 
förändras och utvecklas varför också detta arbete hade 
tänkt behandla begreppet kommunikation och hur extremt 
viktigt det är i ovan nämnda bransch. Fokus ligger där på att 
göra sin röst hörd, lämna relevant information och nå ut 
med ett budskap. Något som också förändras och många 
gånger erbjuder nya sätt att arbeta på är tekniken vilket vi 
hade tänkt utnyttja då vi genomförde vår produktion för att 
den skulle bli så nyskapande och annorlunda som möjligt 
utifrån den tid vi hade på oss att genomföra detta arbete.  
 

2 Problembakgrund 
 
Sedan århundraden tillbaka har vi människor haft ett starkt 
behov av att kommunicera med varandra, till en början 
genom läten i form av olika ljud, därefter genom språk som 
successivt har utvecklats vilket idag också innebär att vi på 
sätt och vis talar med och till varandra genom skrift, 
antingen genom skrift på papper eller i digitalt format som 
på sätt och vis kan sägas ske genom ettor och nollor1.  
 
I artikeln ”Using Online Conversations to Study Word-of-
Mouth Communication” förklarar David Godes och Dina 
Mayzlin hur intresset kring konceptet ”world of mouth” har 
vuxit sig allt starkare de senaste åren. I dagens digitala 
medievärld är själva mätningen av det både lätt och svårt, 
svårt på så sätt att veta om människor faktiskt pratar med 
varandra om det, men lätt att förstå att informationen har 
                                                     

                                                    

1 Johansson., S (2002), The evolution of the human language 
capacity 

spridit sig till många om ett speciellt klipp på exempelvis 
YouTube.com har visats miljontals gånger. Det finns minst 
tre aspekter som är utmanande att titta på. Det första är 
hur man egentligen samlar data om hur ”word of mouth” 
metoden flyter på Internet. Den traditionella observationen 
suddas ut när de flesta kommunikationer sker på privata 
plan. Det andra är vilka aspekter av dessa konversationer 
som ska mätas och slutligen, den tredje aspekten att 
handlar om att ”word of mouth” inte är av främmande 
ursprung. När en kartläggning genomförs på metoden för 
att mäta framtida framgångar ska man inte heller glömma 
att mun till mun metoden är ett resultat av de tidigare 
framgångarna.2 
 
Tack vare det mer utvecklade talet och skriften kan vi på ett 
lättare sätt också kommunicera med andra människor 
oavsett geografiskt ursprung3. I och med att globaliseringen 
blir allt tydligare där företag i allt högre utsträckning flyttar 
och expanderar utomlands4 innebär det således också att 
kommunikationen inom verksamheten i allra högsta grad 
bör fungera felfritt. För att denna kommunikation skall 
fungera är den idag många gånger beroende av att ny 
teknologi och att nya produkter uppstår på marknaden, 
kommunikation är därför i hög utsträckning mycket 
beroende av den teknologi som vi omger oss med dagligen.   
 
Utifrån ovanstående information kan vi nog alla vara 
överens om att kommunikation är viktigt, frågan är dock hur 
vi i framtiden kommer att kommunicera med varandra då vi 
exempelvis vill få ut ett budskap till en mottagare, känd som 
okänd, och hur vi skall få en reaktion på budskapet ifråga. 
Vår främsta tanke är hur reklambranschen i framtiden 
kommer att se ut och vilka mediekanaler som kommer att 
vara aktuella, och kanske rentav helt inaktuella. Dagens 
mediekanaler förändras i samma takt som tekniken, de ser 

 
22Marketing Science Vol. 23, No. 4, Fall 2004, pp. 545–560 
 issn 0732 
3 Mounter., P (2002) Global internal communication: A model 
4 http://www.itps.se, 2008-02-19, kl 11:35 
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inte längre likadana ut som de gjorde igår varför ämnet som 
sådant är mycket spännande att fördjupa sig inom. Reklam 
har funnits sedan lång tid tillbaka, Sveriges första rörliga 
neonskylt monterades exempelvis upp 1909 och finns än 
idag att beskåda på ett hustak nära Slussen i Stockholm5. 
Som många säkert redan vet utvecklas hela tiden nya sätt 
att göra reklam på vilket ledde oss fram till följande 
problemformulering;  
 

• Hur kan vi å ena sidan producera en 
nytänkande och kreativ reklamfilm och å andra 
sidan göra det åt en arbetsgivare där vi har en 
tidsram att hålla oss inom?  

 
• Samt hur kan vi illustrera ett alternativt sätt att 

göra reklam i framtiden? 
 
 

3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att få en grundläggande 
förståelse av vad som tidigare har skrivits och publicerats 
inom ämnet beträffande reklam och kommunikation och på 
så sätt få en skarpare bild av hur reklambranschen tycks 
fungera för att lyckas påverka människor i den grad den gör. 
Vidare skall vi också försöka att genom en egenproducerad 
reklamfilm illustrera ett nytänkande sätt som reklam kan 
skapas på i framtiden. 
 
3.1 AVGRÄNSNING 
Eftersom litteraturstudien går hand i hand med vår 
produktion har vi valt att kombinera den med beskrivning av 
det tillvägagångssätt som vi använt oss av för att genomföra 
produktionen. Stora delar av texten nedan har vi valt att 
avgränsa till att se på hur reklam i stora drag tycks påverka 
människor. Detta för att få en bättre förståelse om hur just 
vår produktion skulle kunna utgöra ytterligare en byggsten 

                                                     
5http://www.sjogerstadsel.se/webfiles/elektricitetens_ljusa_historia.d
oc, 2008-05-28, kl 21.36 

till ämnet. Som en första del i den här rapporten hade vi 
endast tänkt förklara vad som tidigare skrivits inom området 
på en grundlig nivå, det finns alltså inte utrymme att 
fördjupa sig i vad författarna till artiklarna vi tittat närmare 
på kommit fram till i sina studier, vi vill hellre på ett 
övergripande plan förklara vad deras studier gett för resultat 
och hur långt forskningen inom området har kommit. Vi har 
heller inte följt något speciellt angreppssätt eftersom ca 90 
procent av arbetet har inneburit att ta fram en produktion, 
resterande 10 procent att skriva en rapport till denna. Vi har 
alltså varken genomfört kvalitativa djupgående intervjuer 
eller kvantitativa opinionsundersökningar. Det senare skulle 
exempelvis ha kunnat innebära att vi gjort en 
grundläggande studie i form av frågeenkäter som vi bett en 
större mängd respondenter svara på för att få en klarare 
bild av hur reklam på bästa sätt skall produceras för att på 
bästa sätt nå fram med sitt budskap. 
 

4 Bakgrund 
 
Denna rapport är som tidigare redan nämnts tänkt att vara 
ett komplement till det projekt (reklamfilmen) som vi fått 
erbjudande om att genomföra som examensarbete åt 
nätverket ”The Lodge” VT2008. Stora delar av denna 
rapport består av en litteraturstudie som behandlar 
begreppen ”reklam och kommunikation”. Litteraturstudien 
har sedan hjälpt oss vidare i arbetet och utgjort en stabil 
grund att stå på inför produktionen. Vi har valt att förlita oss 
på tidigare studier som gjorts inom området för att på så 
sätt få en bättre förståelse om vad reklam och 
kommunikation egentligen handlar om. Vi kommer därför 
att presentera ett antal utvalda vetenskapliga artiklar som vi 
ansett intressanta och relevanta för det ämne vi valt att 
fördjupa oss inom.  
 
Litteraturstudien valde vi att göra med hjälp av Internet och 
främst då genom databasen på Umeå Universitet biblioteks 
webbsida. Vi bestämde oss för att söka vetenskapliga 
artiklar som var kopplade till Informatik, detta val gjorde vi 
först av allt då vi skulle välja databas på bibliotekets 
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webbsida. Därefter avgränsade vi sökningen ytterligare för 
att enbart söka på ”media, information och kommunikation” 
i databasen ”Informatik” vilket innebar att vi skulle få upp 
ett ännu mer begränsat antal träffar. Vi fick då upp en lista 
på databaser att söka information i, de vi valde att avgränsa 
vår sökning till var Academic Search Elite (EBSCO), 
Communication & Mass Media Complete, Emerald Fulltext 
och ACM Digital Library. Då vi enbart valde att söka på ordet 
”communication” i de fyra databaserna fick vi upp 441671 
träffar, utbudet var med andra ord enormt. Det naturliga 
valet blev därför att avgränsa vår sökning ytterligare genom 
olika kombinationer av sökord eftersom de resultat som dök 
upp mestadels inte hade något med reklam och 
kommunikation att göra. Enbart genom att avgränsa 
sökningen till ”communication + commercial” uppkom 
bråkdelen så många resultat som i sökningen innan, ca 
20600 stycken. Eftersom vi ville fördjupa oss inom nämnda 
område valde vi att använda sökord innehållande orden: 
commercial, communication, effective communication, 
measuring commercial impact, marketing communication, 
advertise, advertisement, communication in advertising, 
reactions to advertise/commercial, attitudes to 
advertisement etc. Genom att spendera mycket tid med att 
göra en litteratursökning lyckades vi få ett mycket bra 
begrepp om vad som har skrivits inom området och inte. 
Givetvis insåg vi mycket tidigt att vi kunde förkasta många 
av de artiklar som vi fick fram eftersom de inte riktigt 
fokuserade på det område som vi tänkte rikta in oss på.  
 
4.1 REDOVISNING AV TIDIGARE STUDIER  
Efter att ha gjort litteraturstudien var det inte svårt att 
konstatera att det publicerats en hel del text och skrift inom 
områden relaterade till reklam och kommunikation genom 
åren. Detta var dock ingen nyhet eftersom dessa ämnen är 
relativt breda vilket också innebar att många av artiklarna 
valt att fördjupa sig inom mycket olika delar av området, 
ingen var således den andra lik. Eftersom litteraturstudien 
skulle utgöra en förstudie till det kommande 
examensarbetet valde vi helt enkelt att förkasta de mest 
ointressanta artiklarna och enbart rikta in oss på den 

information som klart och tydligt berörde det tänkta 
problemområdet och som kunde vara en hjälp på vägen.  
 

5 Litteraturstudie  
 
Reklam har sedan lång tid tillbaka handlat om 
envägskommunikation mellan sändare och mottagare varför 
det på senare tid plötsligt har blivit så intressant. 
Kommunikationen har i stora drag förändrats till att i högre 
utsträckning handla om ”sändare-mottagare-sändare” 
istället (den första sändaren blir helt enkel mottagare i 
slutändan) för att som förut mer handla om ”sändare till 
mottagare”. Reklam på Internet får exempelvis ofta 
bekräftelse på att reklamen och kommunikationen har 
kommit fram, det har genom den digitala tekniken således 
blivit lättare att mäta effektiviteten i reklam jämfört med 
förr, något som David Eriksson från North Kingdom tydligt 
lyfte fram då han under en gästföreläsning på Umeå 
Universitet visade upp siffror på hur många unika besökare 
företaget haft på sina senaste webbproduktioner samt hur 
lång tid varje besökare i genomsnitt vistats och aktivt 
utforskat sidan6. Visst ser vi mycket reklam som än idag 
enbart går från mottagare till sändare, det är fortfarande 
den vanligaste formen av reklam vilken dagligen publiceras i 
tidningar, på TV, i radio och på webben och som vi också 
hade tänkt producera som examensarbete. Reklam är något 
som vi i allt högre grad har blivit vana att leva med, bor 
man i en stad (som i regel många människor gör) är det i 
regel omöjligt att välja bort att se reklam. Det som kan 
konstateras är givetvis att marknaden beträffande reklam 
har förändrats under de senaste 20 åren. I mitten av 80-
talet bestod exempelvis 75 procent av reklambudgeten i 
USA av massproducerade kampanjer riktade till ”alla”7. Det 
var inte en fråga om att ”nischa” sig och rikta in sig på ett 
speciellt klientel eller målgrupp, det gällde helt enkelt att nå 
ut till så många som möjligt med sitt budskap. Detta har nu 

                                                     
6 Gästföreläsning med David Eriksson på Umeå Universitet, 2008-
05-27 
7 The importance of marketing strategy (2006) 
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ändrats, idag går ca 50 procent av USA´s reklambudget till 
”trade promotions”, 25 procent till direktriktad 
konsumentrelaterad reklam och mindre än 25 procent till 
massproducerad reklam riktad till just ”alla”.  
 
Reklam har alltså förändrats under årens lopp vilket den 
troligtvis kommer att fortsätta göra. Mer och mer bygger 
reklam egentligen på kommunikation vilken i allt högre grad 
sker åt olika riktningar. Det blir allt viktigare att höra 
mottagarens åsikter och synpunkter vilket dagens teknik i 
hög utsträckning ofta kan hjälpa till med. Enligt Michael Noll 
går världens kommunikation att dela in i fyra olika segment 
vilka han påstår är "sound and audio, sight and video, 
speech and spoken language, and writing and written text” 
8. Översatt på svenska skulle dessa begrepp rimligtvis 
betyda ljud och musik, syn och video, tal och olika talade 
språk, samt skrift och skriven text. Han menar att 
teknologin har haft ett oerhört stort inflytande på hur vi 
människor kommunicerar med varandra och frågar sig 
därför vad nästa steg i utvecklingen blir. Vidare anser 
Michael att gränsen mellan segmenten han tar upp är 
mycket suddig och diffus vilket kan innebära att de till stora 
delar hänger ihop med varandra, alltså att ett segment kan 
vara beroende av ett annat. Dessa segment som han menar 
är grundstenar för att kommunikation skall fungera kan 
mycket väl stämma, dock anser vi personligen att 
kommunikation många gånger kan bestå av fler segment än 
dessa fyra vilket troligtvis mer har att göra med 
psykologiska och sociala faktorer. 
 
Exempelvis handlar det om att sändaren måste hitta en 
mottagare som är villig att ta in den information som sänds, 
vilket möjligtvis skulle kunna bestå av ett femte segment 
som skulle kunna benämnas motivation och vilja. Ytterligare 
segment kan säkerligen adderas vilket vi i detta arbete inte 
kommer att gå in på närmare i detalj.  
 

                                                                                                         
8 Noll., A. Michael (1999)  

Kommunikation har troligtvis mycket att göra med de 
segment som Michael Noll beskrivit och som vi nämnde 
ovan. Reklam handlar i stort sett om kommunikation och att 
kunna nå ut med ett budskap till en eller flera mottagare. 
Det är intressant att ställa sig frågan vad vi människor 
egentligen reagerar på då vi ser eller hör reklam. Det finns 
troligtvis många bakomliggande faktorer som är värda att 
granska eftersom reklambranschen är en mycket stor 
bransch och omsätter enorma summor pengar. En intressant 
artikel skriven av Shimp (2000) uppskattar exempelvis att 
25 procent av all reklam som produceras och marknadsförs i 
USA har ett känt ansikte (en ”kändis”) som budskapsbärare 
eftersom detta i högre grad innebär mer uppmärksamhet 
från konsumenternas sida9.  
 
Ett annat intressant exempel är Silvera och Benedikte vilka 
genomförde en kvalitativ studie med 66 studenter från 
Tromsö Universitet för att se hur de påverkades av reklam 
där en känd person agerade ”draglok” för en kampanj. Det 
som de ville utvärdera, analysera och fördjupa sig inom var 
hur reklam från exklusiva tillverkare påverkar konsumenter. 
De valde exempelvis att ha med en reklamannons från den 
exklusiva klocktillverkaren Omega vilka hade den kända 
skådespelerskan/modellen Cindy Crawford som ”ansikte 
utåt” i reklamkampanjen. Det Silvera och Benedikte i 
slutändan kom fram till i sin studie var att exklusiva märken 
som Omega och Goodlife cologne (vilka förknippas med 
dyra produkter) tillsammans med ett känt ansikte i allra 
högsta grad ökar populariteten hos konsumenterna. De 
förklarade att denna typ av positiv attityd till produkten 
många gånger har att göra med social psykologi, vilket 
alltså innebär att den kända personen de ser på bilden ger 
positiva signaler till konsumenten varför de också uppfattar 
produkten som intressant och köpvärd.  
 
Hackley och Kitchen (1998) nämner i sin artikel att individer 
kan uppfatta reklam på ett felaktigt och missbedömande 
sätt helt pga. att det är andra faktorer än produkten i sig 

 
9 Silvera., D; Benedikte., A (2003) 
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själv som väger tungt i en reklamfilm eller annons. Det de 
menar är att konsumenter många gånger påverkas av andra 
faktorer än själva produkten, exempelvis att de ser en bild 
på favoritkändisen som bär eller använder produkten ifråga. 
Detta blir på sätt och vis missledande för konsumenten 
eftersom denne då förknippar produkten med ”kändisskap”, 
”pondus”, ” hög auktoritet”, ”att lyckas” etc. Detta är något 
Hackley och Kitchen påstår vara sociala faktorer som 
påverkas av den mediala informationen som konsumenten 
utsätts för, individen utvecklar och konstruerar en egen 
tillrättalagd bild i huvudet av produkten ifråga vilken kanske 
inte alls stämmer överens med verkligheten10.        
 
Att konsumenter oavsett geografiskt läge får liknande bilder 
i huvudet och uppfattar reklam på ett likartat sätt är något 
som Chan, Li, Diehl och Terlutter (1998) hävdar i sin artikel. 
De skriver vidare att annonsörer och marknadsförare 
världen över använder samma knep för att locka 
konsumenternas uppmärksamhet och att konsumenter i 
stort sett har samma önskemål och drömmar. De menar att 
marknaden för reklam och marknadsföring i stort sett 
kommer att bli än mer homogen och likartad i framtiden, 
oavsett vart i världen denna reklam och marknadsföring 
äger rum.11 Detta tror vi personligen har att göra med att vi 
upplever internationaliseringen och globaliseringen som 
tydligare för var dag som går, vi utsätts dagligen för 
internationella nyheter, maten vi äter kommer exempelvis 
många gånger från andra delar av jorden och produkterna 
vi köper och konsumerar tillverkas vanligtvis i något annat 
land.  
På så sätt är det inte konstigt att vi blir utsatta för likartad 
reklam och marknadsföring oavsett vart i världen vi lever 
och konsumerar dessa produkter. Kända internationella 
personer som exempelvis skådespelare och modeller som vi 
ser i reklamannonser/filmer i Sverige har förmodligen lika 
stor genomslagskraft här som i en motsvarande 
reklamannons/film i USA, detta eftersom vi troligtvis känner 

                                                     
10 Hackley., C; Kitchen., P (1998)  
11 Chan., K; Li., L; Diehl., S; Terlutter., R (2007) 

igen och förknippar dessa personer på ett likartat sätt. Att 
Chan, Li, Diehl och Terlutter hävdar att reklamen och 
marknadsföringen blir mer och mer homogen och likartad 
håller vi således med om. Vi konsumenter uppfattar och 
förknippar troligtvis reklamen på ett likartat sätt oavsett 
geografiskt ursprung. Det som egentligen skiljer oss 
människor och länder från varandra kan säkerligen många 
gånger härledas till språket och i vissa fall religionen, annars 
har människor förmodligen väldigt mycket gemensamt med 
varandra oavsett vilken plats i världen vi är födda och 
uppväxta på.  
 
Detta är något som egentligen har förändrats extremt 
mycket under de senaste åren, kommunikationen mellan 
människor och länder har ökat i lavinartad takt (exempelvis 
som vi beskrev ovan, genom växthuseffekten där vi alla står 
inför samma problem). Mycket har gjort detta möjligt, den 
främsta orsaken är förmodligen den teknikutveckling som 
har hjälpt oss att kommunicera med andra människor som 
befinner sig på olika platser runt om i världen. Tekniken har 
således fört oss människor närmare varandra varför det 
heller inte är konstigt att vi i högre utsträckning också blir 
utsatta för i regel samma reklam och marknadsföring 
oavsett plats i världen som vi befinner oss på. På så sätt 
borde det alltså innebära att den reklam och marknadsföring 
som fungerar i USA även fungerar och ger samma effekt i 
andra delar av världen, exempelvis Europa och Asien. Det 
enda som troligtvis behöver ändras på i reklamen är själva 
språket eftersom vi (än så länge) talar olika språk beroende 
på vilket land vi kommer ifrån. Bild och musik kan många 
gånger vara densamma i exempelvis en reklamfilm vilket 
borde innebära att vi uppfattar symboler, ritualer, kulturella 
värden, kända personer och internationella märken på ett 
liknande sätt oberoende av vårt geografiska ursprung.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående har vi valt att se 
närmare på den modell som Luna och Gupta (2001) har 
beskrivit i sin artikel ”An integrative framework for cross-
cultural consumer behavior”. I modellen hävdar de att 
människors konsumentbeteende består av tidigare 
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uppfattningar av saker och ting och som vi alltså påverkas 
av, med en tidigare uppfattning menar de människors 
minne. Konsumentbeteendet består således också av att vi 
hela tiden påverkas från olika håll beträffande saker eller 
händelser som har berört oss i ett tidigare skede av livet 
vilket många gånger möjligtvis kan ha förändrat vårat köp-/ 
beteende i stora drag.  Konsumentbeteendet och de  
 

 
Figur 1, Interaktionen mellan kulturella värden och 
konsumentbeteende12 
 
kulturella värden vi har påverkar hela tiden varandra i olika 
riktningar, ibland påverkar den ena den andra och vice versa 
(se figur 1 ovan). De kulturella värdena kan påverkas av 
någon speciell typ av uppfattning som vi har om saker och 
ting, exempelvis symboler, ritualer och hjältar/hjältinnor (i 
detta fall kanske i högre grad kända personer som vi ser 
upp till eller som i vår produktion, det speciella material vi 
valt att ha som huvudfokus i reklamfilmen).   
 

                                                                                                         
12 Luna., D; Gupta., S (2001)  

Luna och Gupta menar alltså att det är mycket tack vare 
den kommunikation vi människor utsätts för (som sker 
genom marknadsföring) som många gånger kan vara en 
bidragande faktor till att vi helt enkelt också ändrar våra 
kulturella värden samt vårt konsumentbeteende. Detta 
innebär således att den marknadsföring vi utsätts för i stora 
drag också ligger till grund för vad som styr oss människor i 
olika avseenden. Det vi ser/hör och uppfattar i 
reklamannonser, film, TV-serier, TV-reklam, radio osv. 
påverkar alltså vårt konsument- och kulturella beteende. 
Marknadsföring behöver dock inte påverka både 
konsumentbeteendet och människors kulturella beteende på 
samma gång, många gånger påverkar de kanske enbart en 
av dessa, exempelvis konsumentbeteendet vilken i ett 
senare skede kan komma att påverka människans kulturella 
värden. På samma sätt kan marknadsföring och dess 
kommunikation gå den omvända vägen, nämligen att den 
påverkas av de kulturella värden och det 
konsumentbeteende som är allmänt känt inom exempelvis 
en grupp av människor eller en viss nationalitet.13  
 
Utifrån ovanstående text har vi valt att ta ett exempel om 
den omtyckta karaktären James Bond, inte bara själva 
filmerna utan också karaktären, hans livsstil, 
handlingsförmåga och förhållningssätt till saker och ting. På 
så sätt kan den som spelar huvudrollen i filmen påverka och 
många gånger förändra filmtittarens, alltså konsumentens 
synsätt på saker och ting. Eftersom konsumenten på ett sätt 
ser upp till huvudrollsinnehavaren kan det betyda att han 
inte bara gör det då det handlar om själva filmen ifråga, 
utan också utanför denna som i reklamkampanjer etc. På så 
sätt kan en film och dess rollfigur ändra eller påverka 
konsumentbeteendet vilket också företagen känner till och 
utnyttjar. Som många säkerligen känner till använder James 
Bond exempelvis en klocka av märket Omega, en bil av 
märket Aston Martin och en mobiltelefon av märket 
SonyEricsson. Han gillar även att dricka Martini, ”skakad, 

 
13 Luna., D; Gupta., S (2001)  
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inte rörd” vilket biopubliken ofta brukar höra honom säga i 
filmerna.  
 
Ovanstående är ett mycket tydligt exempel på hur 
filmindustrin idag fungerar, alltså samarbetar med andra 
branscher för att i allra högsta grad tjäna pengar och nå ut 
med sitt budskap. Det som egentligen gör det hela så pass 
intressant är att det är vi som konsumerar produkterna och 
tjänsterna som i slutändan också betalar hela kalaset. 
Genom exempelvis biljettintäkter och 
marknadsföringsintäkter får filmbolagen in enorma summor 
pengar vilka givetvis måste användas till att betala löner och 
material etc. Filmföretagen brukar dock ofta gå med en 
jättelik vinst efter en avslutad filmproduktion vilket självklart 
är målet med produktionen. De företag som väljer att 
marknadsföra sig i form av produktplacering i filmer och TV-
serier har säkerligen insett att det är ett mycket säkert sätt 
att nå ut med sitt budskap till konsumenterna vilket i 
slutändan kommer att löna sig i form av ökad försäljning. 
Stora internationella företag skulle förmodligen inte välja att 
betala enorma summor pengar för produktplacering om det 
i slutändan inte skulle innebära en ökad försäljning, en 
försäljning vars intäkter helt och hållet kommer från 
konsumenternas plånböcker. År 2006 spenderade 
exempelvis stora internationella företag drygt 21 miljarder 
kronor för produktplacering i TV-serier, radio, filmer och TV-
spel14.  
 

6 Produktionen  
 
Utifrån ovanstående lärorika litteraturstudie fick vi 
inspiration och idéer till den produktion vi skulle genomföra. 
Vi tog till oss det vi läst och förstod att det viktigaste var att 
vi i slutändan skulle nå ut med vårt/vår kunds budskap så 
att det i så hög grad som möjligt skulle passa deras 
nuvarande och framtida kunder. Vi förstod att vår 
produktion skulle hamna inom spannet av de 25 procent 
som innefattar direktriktad konsumentrelaterad reklam, 

                                                     
14 http://www.forbes.com/, 2008-02-22, kl:15:49 

alltså till en nischad och ganska liten målgrupp precis som vi 
fått fram med hjälp av litteraturstudien. Sättet vi resonerade 
på och den information vi fått från vår uppdragsgivare var 
att den reklamfilm vi skulle ta fram mycket troligtvis inte 
skulle sändas på nationell TV utan istället kanske läggas upp 
på The Lodge framtida webbsida eller möjligtvis användas 
som inledningsfilm på deras framtida kundmöten. Även det 
vi läst om att människor uppfattar reklam mycket lika 
oavsett geografiskt ursprung var något vi lade på minnet. Vi 
visste att vår uppdragsgivare (North Kingdom) hade stora 
internationella kunder varför vi valde att ta till oss det som 
Chan, Li, Diehl och Terlutter hade skrivit i sin artikel, alltså 
att ”det enda som egentligen skiljer oss människor åt från 
varandra är många gånger enbart språket och religionen”. 
Utifrån detta fattade vi i ett tidigt skede beslut om att 
reklamen inte skulle innefatta något (eller möjligen ytterst 
lite) tal utan istället främst bestå av ljud och bild för att på 
så sätt passa en bredare publik, alltså att kunden skulle 
förstå budskapet oavsett om denne kom från Japan, Kina 
eller Amerika. Utifrån vad vi läst i Michael Nolls artikel att 
kommunikation gick lade vi också på minnet. Vi ville därför 
göra en produktion som innefattade ljud, bild samt effekter 
för att på så sätt bättre passa på en internationell marknad. 
Nästa led i processen innebar att vi fick sätta oss ner och 
fundera över möjliga konceptidéer, vi valde därför att 
brainstorma och leka med våra tankar och fantasier vilket 
visade sig vara ett bra val för att komma fram till hur vi ville 
vinkla reklamfilmen. 
 

7 Tillvägagångssätt 
 
7.1 VÄGEN TILL VAL 
Vi insåg ganska snabbt att vi var tvungna att stryka alla 
förslag som innefattade kända personer då vi varken skulle 
ha tid eller möjlighet att få tag i någon person som ville vara 
ansiktet utåt för ”The Lodge”. Litteraturstudien var mycket 
bra att ha i baktanke då vi så smått började ”spåna” på 
idéer till reklamfilmen. Själva brainstormingen har vi valt att 
inte beskriva så detaljerat i detta arbete varför vi istället 
enbart valt att bifoga den längst bak i rapporten (se 
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appendix, figur A), anledningen till detta är för att vi istället 
vill rikta in oss mer på den produktion vi faktiskt genomfört. 
Utifrån våra idéer tog vi fram ett antal konceptförslag som vi 
tänkte maila till våran uppdragsgivare, David Eriksson. 
Innan mailet hann skickas iväg hade vi dock redan hunnit 
fastna för ett av förslagen vilket också blev det som vi 
genomförde. Att bygga en stuga i is som skall växa upp i en 
modellvärld. Detta projekt beskrivs närmare i detalj i texten 
nedan. 
 
8 Från ax till limpa 
 Figur 2. Is hängdes från en tråd över låga. 

8.1 STORYBOARD 
Då vi beslutat oss för att genomföra konceptförslag fyra var 
vi tvungna att rita en storyboard till vår handledare David 
Eriksson på North Kingdom som mer i detalj beskrev hur vi 
hade tänkt oss att filma produktionen (se Appendix, figur B 
till H). Detta är viktigt eftersom kundens möjlighet till att 
lämna synpunkter och åsikter i regel avtar allt mer och mer 
ju längre in i arbetsprocessen produktionen kommer. Detta 
eftersom det kan vara svårt att åter bygga upp/skapa den 
miljö som scenen filmats i då det exempelvis handlar om en 
filmproduktion. Visserligen går det självklart att genomföra 
ändringar långt in i produktionen, men vi ansåg det vara 
viktigt att få ett klartecken från vår kunds sida för att vi 
skulle kunna fortsätta arbetet med gott samvete. David 
hade en del åsikter på produktionen då vår första tanke var 
att allt skulle filmas upp och ner så att huset i is skulle 
droppa mot marken (alltså så att det skulle se ut som om 
vattendroppar kom från himlen och byggde upp huset). Vi 
hade även planer på att träden skulle släppas från modellen 
så att även dessa såg ut att komma ”nerflygande” från 
himlen och sätta sig i marken. Detta skulle ha fungerat då 
modellen alltså skulle ha filmats upp och ner eftersom vår 
tanke var att hela filmningen sedan skulle spelas upp 
baklänges i den färdiga produktionen. David ansåg att det 
vara en komplicerad filmning, hans två ledord till oss var 
”simplify and focus”, något vi valde att ta med oss i det 
fortsatta arbetet. Vi valde därför att filma allt rättvänt vilket 
vi i detalj längre fram kommer att förklara närmre.  

Figur 3. Kameran filmar processen uppochner. 
 

 
8.2 TESTER 
För att vi på ett noggrannare sätt skulle förstå oss på hur is 
egentligen smälter och uppför sig när direkt värme åker mot 
den, var vi först tvungna att göra ett antal tester. Samma 
dag som vi beslutade oss för konceptförslag 4, testade vi att 
hänga en isbit i en tråd vid spisen på North Kingdoms 
Stockholmskontor, och tände en tändare under den (figur 2) 
Under tändaren hade vi ett glas där dropparna skulle hamna 
och vi placerade en kamera upp och ner som filmade 
smältprocessen (figur 3). Isbiten, som inte alls var så stor, 
tog ungefär 30 min att smälta med konstant värme. Efter 
testet snabbspolade vi tillbaka filmen och såg på ett ungefär 
hur is uppför sig. 

Figur 4. Test på att skapa färgad is. 
 

Det andra testet var att se om vi kunde färglägga isen i två 
olika färger. Huskroppen skulle vara röd och taket svart, 
vilket vi testade genom att blanda i röd färg i en form och 
låta den frysa till is. I den formen hade vi placerat en 
plastbit som stack ut en bit från formen. Detta för att vi 
skulle ha något som höll upp is-stugan när den hängde 
uppochner. Därefter blandade vi i svart färg i vattnet för 
formen av hustaket och placerade den röda iskuben snett in 
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i det svarta vattnet. Dessa fick sedan stå och frysa till is 
under några timmar. När nerfrysningen var klar kunde vi se 
att försöket med att färglägga huset var lyckad (figur 4). 
Dock förlorade vi den känsla att det var en is-stuga då den 
liknade en vanlig stuga i hård plast. Därför avvägde vi och 
beslutade oss för att inte använda färger för själva 
produktionen. 

Figur 6. Borrade hål i iskuben för en 
snabbare smältning. 

Figur 7. Grunden för modellen. 
 

Anledningen till plastbiten i isen var dels att vi ville se om 
den syns genom den färgade isen och även om den klarar 
av att hålla upp is-stugan uppochner. Efter noggranna 
funderingar och diskussioner om vad som skulle kunna hålla 
upp isen, hade vi bestämt oss för en leksakselefant. Detta 
för att elefanten dels var ett stort djur som klarade av is-
stugan men också för att vi ansåg att den kunde 
symbolisera nätverket. Elefanter är stora och starka djur 
vilket vi ansåg skulle passa bra att koppla till The Lodge. De 
vistas också mycket ofta i grupp vilket vi förknippade med 
nätverket där företagen håller ihop, ”en för alla, alla för en”. 
Vi ville också förmedla att de inblandade företagen 
tillsammans är stora och starka. Dessutom hade vi tänkt att 
elefanten på något sätt kunde appliceras i designen av The 
Lodge logotyp. David Eriksson från North Kingdom ansåg att 
vi skulle fokusera och förenkla vårat arbete, därför 
beslutade vi oss för att ta bort elefanten från produktionen 
och istället satsa på någonting annat. 

Figur 5. Iskuben över spisen. Ånga producerades under 
smältningsfasen. 

 
Vi började då fundera på vad som egentligen kunde hålla 
upp stugan om inte en elefant. Därför använde vi oss av en 
metallbit vars en massa hönsnät som vi hade vikt ett antal 
gånger applicerades på. Denna metallkonstruktion testade vi 
att frysa ner i vattnet och fick en iskub som kunde hållas 
upp av metallen. Vi hade länge funderat på vilken sorts 
värme som vi egentligen kunde ha under hela modellen för 
att få isen att smälta snabbare. Att använda oss av hårtork 
skulle inte bara va tidsödande men också riskabelt då 
exempelvis träden kunde börja röra på sig när luft svepte 
över miniatyren. Vi bestämde oss därför att ha en flyttbar 
spis under modellen där vi tänkte placera en ugnsform vars 
vatten skulle droppas i. För att testa detta ställde vi upp två 

plankor på en höjd över en spis där vi hängde upp iskuben 
ifrån. 
 
Denna test tog rätt länge att utföra och vi stötte på en del 
hinder som exempelvis när vattnet droppade ner i den 

varma ugnsformen och ånga började produceras (figur 5). 
Att se ånga i bilden var inte något som skulle uppskattas av 
oss. Eftersom isen smälte så långsamt stängde vi av spisen 
och tog ner iskuben för att borra ett antal hål i den så att 
värmen kunde åka upp i hålen och smälta isen snabbare. 
Förutom att vi märkte hur smart det var att tunna ut 
isklumpen på det sättet, insåg vi också att hålen gav en 
snygg dimension till iskuben (figur 6). När vi återigen 
placerade iskuben ovanför spisen märkte vi att den smälte 
snabbare. Dock hade vi fortfarande problem med ångan och 
dessutom märkte vi att metallbiten som höll upp iskuben 
blev för varm, vilket resulterade i att isen lossnade från 
grunden. Vi började fundera och med hjälp av David 
Erikssons råd, beslutade vi oss för att filma allting rättvänt 
och på så sätt kunde vi fokusera på helheten och hur stugan 
skulle smälta. 
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Figur 9. Papier-maché användes som form och 
lim. 
 

Figur 10. Borrade i träden för att fästa dessa 
med nylonlina. 
 

 
8.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
För att produktionen skulle kunna påbörjas var vi tvungna 
att införskaffa en hel del material. Vi besökte därför en 
hobbyaffär och köpte fyra stycken ”miniatyrträd” och en 
”miniatyrgräsmatta” med måtten 100*200cm. Det mesta 
som ger liv i det landskapet kunde vi hitta ute i naturen så 
som mossa, stenar och kvistar från gran.  
Därefter utgick vi från en plattform som miniatyren skulle 
byggas på. En bräda på ca 175*100cm användes till detta 
varpå vi sågade av en tredjedel av den. Denna bit 
placerades då på den större bitens långsida och skruvades 
fast med hjälp av två mindre plankor på baksidan. 
Anledningen till ”T” formen var att kameran skulle 
filma/fotografera från kortsidan och fånga landskapet i 
vidvinkeln. Vi skruvade fast två längre plankor på sidorna 
som skulle fungera som stöd när vi väl placerade hela 
modellen på fyra stolsryggar (figur 7). Grunden för 
miniatyren var nu färdig och vi behövde markera ut hur vi 
skulle fotografera och vart träden skulle vara placerade. 
Därför ritade vi en vidvinkel på plattan utifrån våra egna 
ögonmått. Utefter det placerade vi träden och kollade noga 
på hur det kunde se ut från kamerans position. När vi hade 
bestämt oss för trädens placering borrade vi hål varpå 
träden skulle hänga i modellen med hjälp av nylontråd, då 
den första tanken var att filma allt uppochner. Eftersom så 
inte blev fallet, gjorde vi detta moment helt i onödan vilket 
vi beskrev tidigare i arbetet. 

Figur 8. Hönsnätet utgör formen för landskapets kullar och dalar. 

 
För att skapa kullar och liv i landskapet så att allt inte bara 
skulle vara platt, använde vi oss av hönsnät som vi formade 
till och skruvade fast på plattan (figur 8). Formen skulle 
sedan täckas med hjälp av ”modellgräsmattan”. För att den 
dels skulle fastna men också för att hönsnätets mönster inte 
skulle sticka ut i gräset täckte vi hela modellen med papier-
maché (figur 9). Modellgräset placerades därefter på 
modellen och allt fick ligga och torka över en natt.  
 
Dagen därpå letade vi efter de extra tillbehören till 
landskapet så som mossa, stenar och kvistar. Vi limmade 

fast dessa på modellen inom ramen för kamerans vinkel och 
borrade därefter ett litet hål under varje modellträd så att vi 
kunde trä igenom och knyta fast den genomskinliga 
nylonlinan (figur 10). Detta var också något vi gjorde i 
onödan vilket vi beskrivit längre upp i texten.  
 
Med hjälp av glasspinnar kunde vi ta fram tre skyltar med 
titlarna; Games, Internet och Film. Dessa är de tre 
nyckelord som beskriver nätverket The Lodge och vad de 
arbetar med på ett övergripande plan. Efter diskussion med 
David Eriksson, VD på North Kingdom, kom det fram att 
dessa ord var viktigt att ha med i filmen varpå vi ansåg att 
de skulle passa bra i form av skyltar som riktas mot huset. 
Texten valde vi att löda in för att få en mer 
verklighetstrogen känsla (figur 11).  
 
När alla små detaljer var på plats och tillsammans 
utformade landskapet började vi med scenografin i rummet. 
Vi hängde och sträckte ut ett blått sofföverkast (blue-
screen) bakom modellen och belyste det med jämn 
belysning. Vi var tvungna att eliminera allt ljus som kunde 
skifta form, position och styrka som exempelvis solljuset. 
Därför mörklade vi hela rummet noggrant. 
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Under inspelningen ordnade vi fram två olika digitala 
kameror. En DV-kamera och en systemkamera som vi 
riggade upp för att den här gången vara på den säkra sidan. 
Systemkameran fotograferade i intervaller var trettionde 
sekund i HD (High Definition) format på storleken 
1936x1296px. Videokameran hade dock inte en intervall 
funktion vilket resulterade i att vi manuellt fick spela in en 
minut var sjätte minut (figur 12). Av säkerhets skäl kunde vi 
heller inte lämna inspelningen ur synfält då risken för brand 
var stor med en infravärmelampa hängandes över 
miniatyrlandskapet och värmeljus under modellen för att få 
is-huset att smälta snabbare. Vi borrade ett antal hål i 
huskroppen för att få den att smälta snabbare. När hela 
huset hade fryst till is borrade vi ytterligare hål på ena sidan 
av taket. På så sätt fick vi hål som gick igenom hela huset 
vilket underlättade smältningen och som alltså innebar en 
snygg design på stugan. På platsen där stugan skulle stå, 
borrade vi även här ett antal hål. Dels för att vattnet skulle 
droppa ner och inte svämma över modellandskapet, men 
också för att värmen skulle kunna stiga upp från 
värmeljusen. Nu hade vi värme både underifrån och 
ovanifrån som påskyndade smältningen. Fast än denna 
process var noggrannare uträknad och planerad, tog det 
ändå ungefär fem timmar för hela stugan att smälta. Mot 
slutet av fasen fyllde vi en blomstersprayflaska med varmt 
vatten och sprayade på den mellan varje tagning/fotografi. 
På så sätt fick vi en snabbare smältning mot slutet vilket 
resulterade i en snyggare uppbyggnad av huset i själva 
filmen (figur 13). 

Figur 11. Skyltar med tre nyckelord togs fram. 
 

Figur 12. Två kameror på plats för att 
fota/filma processen.  
 

 
Efter inspelningen var det dags att bearbeta materialet. Vi 
började med att banda in filmen från videokameran och 
klippte den i rätt längd samt snabbspolade den baklänges. 
Därefter lade vi in filmen i Adobe After Effects CS3 för att 
eliminera blue-screenen/sofföverdraget. 
 
Dock insåg vi att fotografierna var i bättre format och kvalité 
än DV-filmen varför vi beslutade oss för att använda dessa. 
Av 568 bilder valde vi ut 473st av dem som vi bearbetade i 

Adobe Photoshop CS3. Därefter var det dags att lägga in 
dessa bilder i Adobe Premiere CS3 för att skapa en sekvens. 
Av tidigare erfarenhet vet vi att film består av en massa 
stillbilder i en följd. En sekund består av tjugofem bilder 
(frames) där våra 473 bilder resulterar i en 18,92sec lång 
sekvens (473/25=18,92). Denna sekvens ändrade vi 
hastighet på för att få en snabbare och snyggare sekvens. 
Nu hade vi ett klipp på 12 sekunder vilket vi senare 
förlängde med stillbilder av sista bilden på sekvensen. Detta 
för att filmen inte skulle ta slut så snabbt och att tittaren får 
chansen att uppfatta vad som har dykt upp. Vid det här 
laget var filmen hela 17 sekunder lång och det var denna 
sekvens som vi arbetade vidare på. En reklamfilm brukar 
generellt vara mellan 30 – 60 sekunder långt och detta hade 
vi i tankarna under hela projektets gång. När sekvensen på 
17 sekunder hade tagits fram hade vi nått en bra bit på den 
planeringen då vi även visste att filmen skulle bli längre 
med annan information som skulle läggas till. Själva 
processen från ett hundratal bilder till en filmsekvens på 
några få sekunder kräver alltså kombinationen av ett antal 
programvaror och tid. Detta kan låta enkelt men i själva 
verket är det under dessa faser som man borde vara som 
mest noggrann. Görs något fel eller glöms en viss sak bort 
kan det leda till enorma problem längre fram under 
postproduktionen.  
 
Efter filmningen påbörjade vi postproduktionens mest 
kreativa och roliga del, nämligen bearbetning och 
animeringen av det filmade/fotade materialet.  
Filmsekvensen på stugan av is skulle revideras för att 
transformeras från en matt, färglös och tråkig sekvens till en 
effektfylld sekvens där tanken var att få tittaren att häpna. 
Vi började med att maska ut blue-screen i Adobe After 
Effects CS3 (figur 14). På så sätt eliminerade vi all den blåa 
färgen i sekvensen och ersatte den delen med en 
transparant bakgrund. Vidare började vi bearbeta två olika 
bakgrundbilder i Adobe Photoshop CS3. En högupplöst bild 
på berg och en på skog som vi kombinerade ihop för att 
efterlikna ett landskap. Dessa två bilder lade då vi in var för 
sig bakom filmen och placerade dem på rätt plats för att 
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Figur 14. Maskning i Adobe After Effects 
CS3. 

 
Figur 13. Varmt vatten sprayas på isen för 
en snabbare smältning. 

senare animera en viss rörelse på dem för att tittaren i 
högre grad skulle uppleva djup i bilden. Tanken var alltså att 
framkalla en känsla av att kameran utför en mjuk åkning 
över landskapet utöver de andra effekter som skulle läggas 
till. 
 
När denna animering var klar började vi med att tillämpa en 
flygande ljusrand som skiftade färg. Denna animerade vi så 
att den skulle dyka fram längst bort bakom bergen och 
slingra sig fram mot huset. När den väl når huset och ”tar i 
den” så har huset hunnit växa upp till is och randen 
fortsätter en åkning runt huset och flyger därefter ut ur bild. 
Samtidigt lade vi en annan ljusrand som tvärtemot den 
första ljusranden, dyker fram nära huset och slingrar sig 
fram under tiden huset byggs upp. När huset är mot slutet 
av uppbyggnaden, flyger denna rand bort mot bergen och 
försvinner. 
 
Ytterligare effekter som lades till var en skimrande sken runt 
stugan som träder fram när stugan vuxit upp. Detta för att 
den inte skulle vara så simpel och enformig. Därefter var det 
dags att framhäva skyltarna så att dessa skulle dra till sig 
uppmärksamhet från tittaren. På dessa applicerade vi en 
glänsande orange effekt som skulle förmedla en simpel 
värmekälla i bilden. För att få med solen som ett element i 
filmen applicerade vi en ”Lens Flare” som sveper över 
landskapet. Fördelen med denna effekt är de ljusringar som 
dyker fram i bilden. Detta ger en mer verklighetstrogen 
känsla eftersom det brukar se ut så när man filmar med en 
kamera och solen kommer in i bild. 
Samtidigt som vi arbetade med filmen, arbetade vi även 
med de olika företagens logotyper. Vi bildbehandlade dessa i 
Adobe Photoshop CS3 och ändrade storleken på dessa så 
att alla var lika stora. Dessa bilder animerade vi i ett eget 
projekt i Adobe After Effects CS3 så att de snurrar 180 
grader och därefter dyker nästa logotyp upp och animeras 
på samma sätt. Vi applicerade en effekt som reflekterade 
alla logotyper och samtidigt gav en känsla att det var vatten 
precis under. Tanken var att scenen skulle vara mörk så att 

vattnet inte skulle synas förutom när ett objekt var i bild och 
man såg reflektionen. 
 
När det var dags för själva The Lodge logotyp skapade vi 
denna i 3D programmet Autodesk Maya 8.5 där vi även 
animerade en kamerarörelse. Vi använde en svart bakgrund 
och lade en textur på logotypen i en blänkande vit färg. 
Ringen i logotypen och även ordet ”The” valde vi att lägga 
en röd blänkande textur på. Själva ringen animerade vi 
dessutom så att den snurrar. När väl arbetet i 3D var klart 
renderade vi ut den animerade kameraåkningen i högsta 
kvalité vilket blev 2600 bilder, detta moment tog ca 12 
timmar. Bilderna var av hög kvalité och i upplösningen 
1080x720 vilket vi senare gjorde en lång sekvens av, precis 
som vi gjort med bilderna på is-stugan innan. 
 
Dessa två filmer på logotyperna (dels företagen i The Lodge 
och The Lodge egen logga) sammansatte vi med filmen på 
stugan och tillsammans fick vi ut en 48 sekunder lång 
reklamfilm. Vi hade alltså hållit oss inom ramen för en 
reklamfilms generella längd. Nu var det dags att ljudlägga 
hela reklamfilmen, detta eftersom ljud är en viktig del i en 
film och framhäver ytterligare en dimension i produktionen. 
Under kursen Digital bild- och ljudredigering presenterade 
Strefan Kristola en Power Point presentation kring Klas 
Dykhoffs bok, ”Ljudbild eller synvilla”, där han hävdar att en 
av ljudets främsta funktioner är att leda åskådarens 
uppmärksamhet.15 

 
Detta hade vi i åtanke då vi beslutade oss för att med hjälp 
av en nära vän som jobbar med musik producera ett 
egenkomponerat musikstycke till produktionen. Dessutom 
kände vi att en viktig del inom hela projektet skulle vara att 
alla delar var skräddarsytt till produktionen och på så sätt 
framhäva en unikhet. Med hjälp av musikproducenten Mani 
Ajami på Maynea Records, tog vi fram en låt och även 
ljudklipp på både en mörk mansröst och en viskande 

                                                     
Figur 15. Första filmningen med 
hårddiskkamera. 

15 Digital bild- och ljudredigering 7,5hp. Power Point presentation, 
2006-04-06 
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Figur 16. Formerna som vi tog fram för att frysa 
vattnet till is i. Den ena är till för stugans tak, och 
den andra för huskroppen. Med hjälp av skruvar 
och lim, fick vi till formerna. Vi använde silikon 
för att täta till springorna så att vattnet inte 
skulle läcka.  
 

kvinnoröst. Dessa ljudklipp använde vi i slutet av filmen då 
logotypen och nätverket presenteras. Musiken, som är i takt 
till filmen, löper genom filmen och framkallar på så sätt en 
helt annan känsla i de olika klippen. Med musikens hjälp 
hänger de olika klippen ihop på ett bättre och konstnärligare 
sätt. När väl alla ljudklipp var på plats och filmen tagit sin 
slutliga form, exporterade vi ut en testversion från Adobe 
After Effects CS3 med halva upplösningen. Detta för att vi 
skulle titta genom filmen som helhet och kunna söka efter 
eventuella fel för att därefter kunna åtgärda dessa. Vid 
exporteringen av hela filmen i upplösningen HD-1080x 
720px, applicerade vi en komprimering (H.264) för att 
storleken på filmen skulle bli mindre men samtidigt 
bibehålla kvalitén i bild och ljud. Denna process tog drygt 30 
timmar, vilket gav oss chansen att arbeta med uppsatsen 
under tiden. 
 
8.4 MOTGÅNGAR OCH MISSLYCKANDEN 
Vid vårt första försök använde vi en digital hårddiskkamera 
för inspelningen. Hela miniatyrmodellen var uppriggad med 
blue-screen och belysning. Is-stugan på ca två kilo sattes på 
plats och filmningen påbörjades. Kameran hade plats för 
sex timmars material på högsta kvalité vilket motsvarade ca 
tjugo gigabyte (figur 15). Efter fem timmars konstant 
filmning i ett 40 gradigt rum märkte vi att stugan knappt 
hade smällt varpå vi fick stänga av kameran och dra ner dra 
ner på kvalitén på filmen för att få mer plats. Dock 
misslyckades detta då utrymmet på kameran tog slut när 
stugan var i form av något som mest liknade en boll. Dagen 
efter denna process möttes vi upp för att banda över 
materialet på datorn. Vi märkte därefter att Adobe Premiere 
CS3 hade svårt att ta in filmer av denna storlek alternativt 
att datorns processor var för dålig. Vidare kunde vi även, 
efter tidigare erfarenheter, räkna ut att produktionen skulle 
expandera i gigabyte då bearbetning görs på den. Vi 
bestämde oss därför rätt snabbt att vi måste filma om på 
nytt. Då själva is-stugan tog runt tre dagar att frysa till is, 
hade vi den tiden på oss att leta fram en bättre kamera att 
filma med. Vi hittade en videokamera och en systemkamera 
som vi kunde låna under två dagar. 

 

Figur 17. En av våra första iskuber.  

Andra problem vi haft med produktionen har varit att blue-
screenen var den mest optimala för ett projekt likt detta. 
Dock gick det bra efter många mindre justeringar vilket 
innebar att vi fick till ljuset utan skuggor, precis som vi ville 
ha det. Då projektet påbörjades insåg vi att vi behövde 
bygga en form för stugan. För att få isen att se ut som just 
en stuga byggde vi den i två olika omgångar, först den 

nedre botten av huset som vi lät frysa för sig. Då den var 
färdigfryst tog vi ut den ur formen och satte den i takformen 
så att de frös ihop med varandra. Ett problem som uppstod 
var att formerna läkte vilket resulterade i att vi var tvungna 
att täta dessa med silikon (figur 16). 
Ett annat problem som uppstod var att huset inte frös som 
vi ville, det blev helt enkelt luftbubblor i isen vilket 
resulterade i att vi fick frysa vattnet i omgångar. Första 
modellen blev sned i huskroppen vilket går att se på bilden, 
vi fick därför bygga en specialställning som höll i 
huskroppen då den skulle ”frysa fast” med hustaket. Som 
figur 17 visar innebar storleken på försökshuset ett 
problem, efter flera dagar i frysen var den fortfarande ihålig 
inuti. Det var helt enkelt för stort för att kunna frysa 
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någorlunda snabbt, alltså var vi tvungna att tillverka en ny 
form för huskroppen så att den skulle frysa snabbare. 
 
8.5 TID/KOSTNADSBERÄKNING 
Utifrån det koncept som vi slutligen beslutade oss för att 
genomföra kände vi att vi var tvungna att ta fram en tids 
och kostnadsberäkning. Detta är mycket viktigt för att få ett 
grepp över hur lång tid arbetet ska pågå och därefter kunna 
planera vad och när saker och tig ska göras.  
 
Vi började med att lägga upp en tidsplan för att kunna hålla 
oss till de olika delmomenten. Det är lätt att sväva ut (och 
då gärna kanske åt fel håll) om vi inte skulle ha haft ett 
grepp över projekttiden redan från början skulle risken ha 
varit överhängande stor att vi inte skulle ha lyckats hålla 
deadline. Därför skrev vi ner en tidsplan som vi höll oss till 
allt eftersom projektet fortskred. Av de tio veckor att 
disponera lade vi upp ett preliminärt schema som vi försökte 
följa, detta såg ut på följande sätt:  
 
V.14 Se vad som tidigare har skrivits inom området för 

reklam och kommunikation 
V.15 Brainstorm/Föra anteckning 
V.16 Framtagning av koncept och storyboard/Föra 

anteckning 
V.17 Filmning/Föra anteckning 
V.18 Bearbetning av material/Föra anteckning 
V.19 Postproduktion/Föra anteckning 
V.20 Postproduktion/Föra anteckning 
V.21 Skrivning av uppsats/Postproduktion 
V.22 Skrivning av uppsats 
V.23 Inlämning av uppsats och konferens 
 
Något som vi också var tvungna att planera var budgeten 
vilken är viktig att ha koll på redan innan ett projekt startar 
för att förstå hur mycket allt kommer att kosta. Budgeten är 
något vi i efterhand satt ihop för att få en bild av hur 
mycket en produktion likt den vi gjort egentligen skulle ha 
kostat om den hade beställts från ett reklamföretag: 
 

• Modellträd 4 st - 468 SEK 
• Modellgräs 2x1 m – 225 SEK 
• Brädmaterial – 100 SEK 
• Hönsnät – 100 SEK 

 
Ovanstående material var det som vi var tvungna att köpa 
in för att genomföra produktionen, nedanstående material 
var vad vi hade möjlighet att låna av familj och nära vänner 
eller hade i egen besittning: 

 
• Skruvar – 50 SEK 
• Borrmaskin med tillbehör – 300 SEK 
• Såg – 100 SEK 
• Tapetklister – 25 SEK 
• Hammare – 50 SEK 
• Skruvmejsel – 20 SEK 
• Hink – 10 SEK 
• Värmeljus – 5 SEK 
• Ljus – 4x25 + 99 + 200 + 200 - 599 SEK 
• Bluescreen – 200 SEK 
• Kamerapaket, hyra 1 dag – 1000 SEK 
• Leksakselefant – 65 SEK 
• Dator Acer – 10.000 SEK 
• Dator Apple, MacBook Pro – 15.000 SEK 
• iWork – 480 SEK (apple.com) 
• Adobe Master Collection CS3 – 2 x 31475 =  

62950 SEK (adobe.com) 
• Trapcode Suite – 4795 SEK  
• Mossa, stenar, kvistar – Kostnadsfritt 
• Vatten – Kostnadsfritt 

 
• Totalt – 110.642 SEK 

 
Ovanstående kostnader är vad det förmodligen skulle kosta 
att ta fram en produktion likt den vi gjort. Det vi inte har 
lagt till i kostnadskalkylen ovan är arbetskostnader för 
produktionen. Utifrån tidigare erfarenheter har vi kommit 
fram till att konsultkostnader av detta slag skulle ligga på ca 
800 SEK/timme och person. Denna kostnad är alltså något 
som vi skulle ha fakturerat kunden som beställt 
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produktionen. Varför vi valde just detta belopp är för att en 
av oss skribenter brukar extrajobba på en välrenommerad 
konsultfirma i Stockholm där just ovanstående belopp 
debiteras till kunden för varje arbetad timme. Av detta 
belopp (800 SEK/timme) resonerar vi att det automatiskt 
skulle dras av ca 53 procent i arbetsgivaravgifter, 
pensionssparande, skatter och andra former av försäkringar.  
 
Kvar i företaget skulle det bli ca 376 SEK (800x0.53=424, 
424-800=376) för varje arbetad timme och person. Av 
dessa 376 SEK skulle vi förmodligen vilja att minst 150 SEK 
skulle gå direkt in till företaget. Detta eftersom ett företag 
vanligtvis har olika former av utgifter så som lokalhyra, 
elektricitet, bredband, telefon etc. samt att någon form av 
vinst skulle genereras till företaget. Detta innebär att vi som 
anställda skulle få ut ca 226 SEK/timme i bruttolön (376-
150=226). Av detta belopp skulle det automatiskt dras ca 
30 procent i skatt vilket skulle innebära att varje arbetad 
timme skulle ge 158,2 SEK i nettolön (226x0,70=158,2). 
Eftersom vi har varit två personer som arbetat med detta 
projekt och i snitt jobbat 40 timmar i veckan skulle det 
innebära att vi förmodligen skulle få ut en nettolön på ca 
25312 Sek/person ((158,2 SEK x 40(timmar) = 6328 
SEK/vecka, 6328 x 4 (veckor)). Detta anser vi själva vara 
mycket rimliga siffror, dock vet vi att andra faktorer 
självklart spelar in för att ett företag skall kunna fakturera 
sina kunder detta belopp, exempelvis hur renommerat och 
omtalat företaget i fråga är. Det belopp som således skulle 
faktureras till kunden för arbetskostnader under tio veckor 
skulle då bli ca 640.000 SEK (800 SEK x 40 (timmar) = 
32.000 SEK, 32.000 x 10 (veckor) = 320.000 SEK, 320.000 
x 2 (personer).  
  
Eftersom vi valde att ta hjälp av en nära vän (Mani Ajami) 
till musikproduktionen har vi valt att se detta som ett 
konsultuppdrag, alltså att vi hyrt in expertis till detta 
ändamål. Mani har mycket goda erfarenheter av 
musikproduktion och är under tiden detta skrevs på gång 
att starta sitt eget produktionsbolag. Enligt Mani hade han 
fakturerat ca 500 SEK i timmen för detta projekt och tiden 

han lade ner på detta var ca 6 timmar. Detta innebär att 
kostnaden vi skulle faktureras av honom skulle hamna på ca 
4500 SEK totalt, alltså inklusive musik, röst och ljudeffekter. 
  
Utifrån ovanstående kostnadskalkyl skulle den totala 
kostnaden för ett projekt likt detta (som i slutändan skall 
faktureras till kunden) hamna på ca 648.000 SEK. Vi har då 
inte tagit med datorkostnader, programvara och 
kamerapaket eftersom ett ”riktigt” reklamföretag 
förmodligen redan besitter dessa artefakter. Vi vill dock 
förtydliga att den totala kostnaden för produktionen (om 
den skulle genomföras från grunden då datorer, 
datorprogram, arbetskostnader och allt annat övrigt material 
skulle behöva köpas in) i slutändan skulle hamna på ca 
741.000 SEK. Självklart har vi full förståelse om att vi dock 
inte besitter den kunskap som krävs för att kunna fakturera 
en kund ett så pass högt belopp, dock är det intressant att 
tänka i dessa banor för att bilda sig en uppfattning om hur 
mycket det egentligen kostar att ta fram produktioner av 
olika slag.  
 
8.6 MOTIVERING TILL GJORDA VAL 
”Kill the darlings” är ett begrepp som faller in i de flesta 
produktioner. Under detta arbete har vi haft en del motvind 
då vi har blivit tvungna att avstå från vissa planerade val, 
och detta för att kunna följa budget och tid. 
Varför vi exempelvis valda att avstå från att filma allt 
uppochner var, som tidigare nämnt, att det skulle bli mycket 
svårt att få till allt på ett elegant sätt. Utifrån detta val har vi 
längs vägen varit tvungna att göra ett antal val som 
exempelvis vilka programvaror vi skulle arbeta med under 
postproduktionen. Vi valde att fokusera på Adobe After 
Effects CS3 då vi resonerade som så att våra valmöjligheter 
och effekttillägg skulle vara mer. (Observera att vi inte hade 
några förkunskaper inom programmet sen tidigare). Oftast 
brukar en produktion kompenseras med en viss del. För att 
exemplifiera detta kan vi titta på en del större Hollywood 
produktioner där explosioner inträffar. Dessa brukar i regel 
oftast filmas på plats då budget finns för att utföra riktiga 
explosioner. Om den möjligheten inte finns brukar det oftast 
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kompenseras med att explosioner läggs till under 
postproduktionen. I detta arbete hade vi ingen budget att 
utgå ifrån då vi istället lade ut pengar ur egen ficka. Därför 
hade vi som mål att ha en optimerad utgift och istället 
kompensera våra tänkta steg inom arbetet under 
postproduktionsfasen. Därav var det en självklarhet att 
arbeta och kombinera olika programvaror. En viktig 
programvara som har varit med oss längs hela arbetet har 
varit Adobe Photoshop CS3 där vi behandlade alla våra 
bilder inför postproduktionen och även producerat en del 
andra bilder i. 
 
Väl under arbetet med Adobe After Effects CS3 applicerade 
vi två stycken ljusrand som flyger runt i bilden. Dessa valde 
vi dels för att de gav en annan känsla i filmen men också 
för att de ska symbolisera norrsken och kraft. Då vi valde 
bort elefanten som skulle symbolisera kraft, fann vi dessa 
effekter lämpligt för att visa norrland (norrsken) och 
samtidigt den kraft och styrka som The Lodge som nätverk 
erbjuder, då vi illustrerar detta med när is-stugan har vuxit 
och en ljusrand tar i den så att den börjar glimra. Värt att 
notera är att färgen på ljusranden skiftar och detta 
applicerade vi för att illustrera olika nyanser 
(kunskapsområden) som tillsammans utför något stort. 
Varför vi valde att ha en is-stuga var för att den symbolisera 
norrland och att människor redan relaterar is till norrland då 
den världsberömda Ice Hotel är belägen där. Is är också ett 
ämne som människor känner till och har en tidigare 
uppfattning/erfarenhet om, vilket Luna och Gupta (2001) 
beskrev närmare i sin artikel ”An integrative framework for 
cross-cultural consumer behavior”. 
 
Under delen där de olika företagens logotyper visas, valde vi 
att framhäva dessa med en effekt liknande vatten. Vatten 
och is hänger ihop vilket är en enkel ekvation att räkna ut 
och följa en röd tråd genom produktionen. Anledningen till 
varför logotyperna snurrar 180 grader var även detta en 
självklarhet då en annan röd tråd genom filmen var att allt 
är bak och fram.  Is-stugan växer upp istället för att smälta 
ner och även The Lodge egna logotyp som vi animerade i 

3D valde vi att animera så att den först dyker upp bak och 
fram. Därefter snurrar den 180 grader för att slutligen 
stanna på sin rätta position. Denna röda tråd kan även ses i 
eftertexten (vilket inte ingår i den slutliga versionen som 
kunden får) då den i regel vanligen brukar åka uppåt, men 
som animerade så att den åker uppifrån ner. 
 
Vad gäller musiken var vi noga med att med hjälp av 
musikproducenten Mani Ajami, få fram en jingel som var 
simpel och kunde sätta sig på huvudet. Vi ville att tittaren 
lätt kunde koppla musiken med The Lodge och hade 
Nintendo 8-bitar och dess spelmusik som utgångspunkt. 
Tanken med rösterna som kan höras i slutet av filmen var 
att dessa skulle förmedla det tittaren redan ser, samtidigt 
som det på ett effektfullt sätt ger en roligare dimension i 
filmen.  

9 Resultat  
 
Problemformuleringen som vi ställdes inför då vi påbörjade 
arbetet har givetvis resulterat i en hel del svar. 
Reklambranschen har vi vid det här laget insett är en snårig 
djungel där ingenting egentligen kan ses som rätt eller fel. 
Hur reklam tas fram och produceras är egentligen helt 
ointressant, det som i slutändan är avgörande är om 
reklamen når fram med sitt budskap till mottagaren och att 
denne är villig att handla därefter, alltså köpa produkten 
eller tjänsten som marknadsförs. Reklam som visas på TV 
har idag vuxit sig så pass stark att enbart den får stora delar 
av TV-industrin att överleva. Vi konsumenter har helt enkelt 
hamnat i en ”ond cirkel” vilket en övervägande del av TV-
tittarna nog håller med om. Många ogillar säkerligen reklam 
och vill helst vara utan den men uppskattar det TV-kanalen i 
övrigt har att erbjuda. Det blir på så sätt svårt att komma 
ifrån reklam, oavsett vi vill eller inte. Den reklamfilm vi 
producerat kommer med stor sannolikhet inte att publiceras 
på TV utan i högre grad (om vi har tur) att publiceras på 
Internet och The Lodge och möjligtvis också framtida 
webbsida. Resultatet av reklamfilmen är vi själva mycket 
nöjda med eftersom vi under en begränsad tid både har 
tagit fram ett flertal konceptförslag, byggt en 

 



 - 18- 

modellvärld/scen, skissat på alternativa logotyper (som 
David Eriksson bad oss göra) samt filmat och färdigställt alla 
de olika steg som brukar ingå i en postproduktion.  
 
Att vi ville göra en annorlunda och nytänkande reklamfilm 
anser vi själva att vi lyckats med då produktionen blev 
synnerligen märkvärdig. Den blev även annorlunda på så 
sätt att den inte liknar något som tidigare visats (så vitt vi 
vet) och nytänkande på så sätt att den ”spelar ett spratt” 
med människors sinnen och får tittaren att reagera på det 
han/hon ser i Tv-rutan/ datorskärmen eftersom tittaren är 
mer van att is brukar smälta istället för att se den växa upp, 
och då just växa upp till en liten stuga.  
 
De tidigare erfarenheter vi bar på då vi påbörjade 
produktionen har vi under resans gång fått använda oss av 
varje dag. Hela tiden dök det upp nya problem som vi valde 
att se på som något intressant och lärande istället för 
jobbigt och tidskrävande. Vi har fått med oss en hel del 
matnyttig information i bagaget till kommande projekt varför 
produktionen som sådan varit mycket rolig och lärorik. Då vi 
påbörjade projektet hade vi även en deadline att hålla vilken 
målet var att lyckas med eftersom detta är oerhört viktigt i 
en bransch likt den vi är aktiva i. En deadline är viktig att 
kunna hålla eftersom det faktiskt fungerar så i verkligheten 
också, alltså utanför universitetsväldens väggar där jobb 
utförs på uppdrag och mot betalning med en fastslagen 
tidpunkt för när detta skall vara klart. Vi var därför tvungna 
att hålla oss inom vissa ramar för att arbetet skulle bli klart i 
tid, dessa ramar innebar exempelvis att vi var tvungna att 
förkasta en del av de koncept som vi tagit fram eftersom de 
skulle innebära att reklamfilmen skulle bli betydligt längre 
än den minut vi bestämt oss för skulle vara maxgränsen. 
Resultatet är för övrigt svårt att beskriva närmare i detalj. Vi 
skulle istället vilja rekommendera läsaren att se den färdiga 
produktionen för att lättare kunna bilda sig en egen 
uppfattning om hur slutresultatet blev. 

 
10 Diskussioner och slutsatser 
 

Skälet till att denna rapport har råkat bli så pass lång som 
den har blivit är för att vi ville ge läsaren en mycket tydlig 
bild av hur vi gått till väga för att genomföra produktionen. 
Vi har haft som mål att berätta utifrån ett informativt sätt, 
alltså hur vi gått till väga så att läsaren skall kunna bilda sig 
en uppfattning om hur den färdiga produktionen egentligen 
ser ut utan att ha sett den. Det enda som den färdiga 
produktionen egentligen lyfter fram är det slutgiltiga 
resultatet vilket vi anser skulle vara fel att försöka berätta i 
textform. 
 
Att reklam och kommunikation går hand i hand känns vid 
det här laget ganska självklart. Reklam kan många gånger 
rent magiskt förmedla ett budskap och få konsumentens 
förtroende och uppmärksamhet. Reklam som 
kommunikationsform har förändrats genom årens lopp vilket 
den garanterat kommer att göra även i framtiden.  I takt 
med att tekniken utvecklas bäddar den också för nya sätt att 
förmedla budskap på, något vi försökt ta fasta på i detta 
arbete. Skulle vi ha genomfört denna produktion bara några 
år tidigare hade vi förmodligen inte åstadkommit det 
resultat som vi nu gjort. Tekniken har i allra högsta grad 
varit en bidragande faktor och hjälpande (men i vissa fall 
även stjälpande) hand för oss då vi jobbat med 
produktionen, utan den hade vi förmodligen inte kunnat nå 
ut med det budskap som vi tänkte från början då vi 
påbörjade arbetet. Så här i efterhand vet vi att många led i 
produktionen hade kunnat göras annorlunda för att 
resultatet skulle ha kunnat bli ännu bättre. Skulle vi ha gjort 
om produktionen hade vi exempelvis filmat stugan enbart 
mot en blue-screen för att sedan kunna ”klippa in” den i 
vilken miljö som helst. Vi hade då inte drabbats av de 
problem som vi gjort under resans gång. Exempelvis rörde 
sig hela modellandskapet i takt med att isen smälte, detta 
beror på att underlaget blev blött och på så sätt ändrade 
form vilket syns tydligt om man granskar de bilder vi har 
från produktionen (men även i den färdiga reklamfilmen). Vi 
hade också filmat själva miljön direkt ute i naturen istället 
för som nu byggt upp den som modell. Detta skulle 
innebära att tittaren uppfattade allt som mer 
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verklighetstroget än den miljö som vi nu lyckats 
åstadkomma. Genom att vi haft möjlighet att arbeta i 3D 
har vi också lyckats åstadkomma en animerad 
kameraåkning då logotypen visas i slutet av reklamfilmen. 
Skulle vi enbart gå tillbaka några år i tiden vet vi att detta 
inte hade varit möjligt, vi skulle då ha behövt mycket 
avancerad och dyr utrustning vilket många idag tar för givet 
är standard i var mans dator. Vidare har vi också kommit 
fram till att film inte nödvändigtvis behöver spelas in med 
filmkamera. Det kan många gånger vara bättre att spela in 
en film med hjälp av en vanlig digitalkamera där korten i 
slutändan läggs ihop och på så sätt liknar ett rörligt 
filmklipp. Detta hjälpte oss otroligt mycket eftersom vi valde 
att arbeta med ett material som is där smältprocessen är 
utdragen  
 
På samma sätt som SMS (Short Message Service) har 
bäddat för nya sätt att kommunicera kan vi enbart tacka 
den breda teknikutvecklingen för att den gjort det möjligt 
för oss att ta fram den reklamfilm som vi nu alltså har 
kunnat göra. SMS och Internet är ändå två relativt nya sätt 
för människor att kommunicera med varandra vilket vi tänkt 
på i detta arbete. Eftersom Internet idag används i hög grad 
för att nå ut med ett budskap ville vi även att vår produktion 
skulle kunna använda sig av denna mediekanal för att på så 
sätt kunna spridas till allmänheten. Det vi tidigare skrev om 
”word of mouth” har vi testat på för att se om den 
reklamfilm vi producerat faktiskt sprider sig från person till 
person utan att vi egentligen är med och påverkar (mer om 
detta senare). Vi vet att teknik så som Internet och SMS 
inte på något sätt är ny, det vi dock skulle vilja passa på att 
poängtera är att tekniken i mycket stor grad har förändrat 
livet för många personer, exempelvis de med nedsatt 
hörselförmåga. I en nyligen publicerad studie går det att 
läsa hur pass revolutionerande denna teknik är för dessa 
personers vardag och hur de med hjälp av denna har fått 
tillbaka förmågan att kunna kommunicera med andra 
människor som inte befinner sig på samma plats som de 
själva gör.16 SMS har under årens lopp också utvecklats 
                                                                                                         
16 http://www.hjalmarson.net/, 2008-02-24, kl 16:13 

vilket många känner till och utnyttjar, denna teknik är idag 
mer känd som MMS (Multimedia Messaging Service)17. 
Tekniken utvecklas alltså på samma sätt inom detta område 
vilket idag möjliggör att det går att skicka både ljud, text 
och bild till i stort sett vem man vill och när man vill. 
Reklamfilmen som vi tagit fram har vi därför testat 
komprimera i rätt storlek och skickat till våra närmsta 
vänner som MMS. Inom loppet av några timmar hade dessa 
MMS spridit sig och andra vänner som inte fått filmen 
skickad till sig i ett första skede hörde av sig för att berätta 
hur roligt de tyckte det var att se resultatet av den 
produktion de hört oss berätta om. Detta har på så sätt gett 
oss en bra respons på att uttrycket ”word of mouth” faktiskt 
fungerar i verkligheten. Kommunikationskanalerna vi 
nämnde ovan har företag även börjat inse att de kan dra 
nytta av genom att uppmärksamma oss människor tillika 
konsumenter om erbjudanden etc. när vi exempelvis 
befinner oss på en viss plats vid ett visst tillfälle.  
 
Ett tydligt exempel på detta som vi anser att konsumenter 
kommer få se mer av i framtiden är information som på sätt 
och vis blir personlig och riktad direkt till användaren. Detta 
är något vi gärna skulle vilja fördjupa oss inom om vi skulle 
göra ett liknande arbete för att se hur en sådan typ av 
personlig reklam faktiskt tas emot och behandlas av 
mottagaren. Det skulle vara intressant att utveckla reklam 
som blir personlig för mottagaren, alltså att se hur 
konsumenten reagerar då han/hon känner sig ”speciell” och 
”utvald” då reklamen blir personlig istället för riktad till ”allt 
och alla”. Då vi exempelvis väljer att röra oss utanför 
Sveriges gränser har det blivit allt vanligare att 
mobiltelefonen även följer med som under semestern 
exempelvis. Många länder och dess teleoperatörer har 
börjat skicka personliga informationsmeddelanden om vad 
det kostar att ringa med telefonen och skicka SMS i just 
deras telenät, dessa meddelanden får konsumenten direkt 
då han/hon sätter på telefonen efter ankomst till ett land. 
Just denna teknik anser vi kommer att börja utnyttjas i allt 
högre grad, exempelvis av företag för att konsumenterna 

 
17 http://en.wikipedia.org, 2008-06-22, kl 22.15 
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ska bli uppmärksamma om just deras produkter. Snart är 
GPS standard i var mans mobiltelefon vilket kommer att 
innebära att konsumenterna i större utsträckning kommer 
att bli möjliga att positionera på metern sånär. Att 
framtidens kunder kommer att få erbjudanden direkt i 
mobiltelefonen då han/hon närmar sig mjölkdisken kommer 
därför att bli något av ett problem inom en snar framtid. 
Exempelvis har dagens mobiltelefontillverkare lanserat 
tjänsten ”geotagging”. Nokia beskriver denna tjänst på 
följande sätt: 
“Tack vare turbo 3G (HSDPA) kan bilder också snabbt delas 
med vänner och bekanta via till exempel internettjänster 
som Share on Ovi eller Flickr. Funktionen geotagging gör 
detta ännu roligare eftersom alla bilder då märks med den 
exakta geografiska positionen där bilderna togs vilket gör 
att vännerna, på riktigt, kan följa varje steg du tar på 
semestern”18.  
Det vi reagerar mest på i ovanstående text är den sista 
meningen ”kan följa varje steg du tar på semestern” vilket 
är något vi finner ytterst oroande då denna tjänst i högre 
grad kommer att börja utnyttjas av företag i syfte att 
marknadsföra produkter och tjänster.   
Vidare skriver Nokia: 
“Nokia Maps 2.0 adds ‘Walk’, a pedestrian focused 
navigation component, while still offering ‘Drive’, a world 
class car navigation system. ‘Walk’ efficiently guides you 
from A to B with visual turn-by-turn guidance and 
information about surrounding buildings, streets and 
pathways through parks”19.  
Det är alltså bara en tidsfråga innan företag börjar köpa 
reklamplatser i GPS mottagarnas datasystem, exempelvis för 
att kunna positionera vart närmsta McDonalds ligger eller i 
vilken butik mjölken är billigast. Det vi menar är att 
reklamen i högre grad kommer bli än mer personlig vilket 
säger sig självt eftersom GPS i framtiden kommer att bli 
standard i mobiltelefonen och där mobiloperatören har full 

                                                     
18 http://press.nokia.se/release.php?id=4450876, 2008-06-22, kl 
22.30 
19 http://pressbulletinboard.nokia.com/tag/geotagging/, 2008-06-22, 
kl 22.33 

koll på allt ifrån personuppgifter till vad konsumenten 
generellt sätt har för vanor. Frågan är bara hur långt vi 
själva vill att detta skall gå, vart drar vi konsumenter 
egentligen gränsen, om vi ens kommer att dra någon gräns?  
 
Att reklam blir mer och mer personlig är det alltså ingen 
tvekan om, frågan är bara hur personlig den egentligen går 
att göra. Ett av de största problemen som vi konfronterat 
under resans gång har i stora drag handlat om hur vi skulle 
lägga upp reklamen för att den skulle passa en bred men 
ändå nischad målgrupp, inte bara människor från en 
nationalitet exempelvis. Så här i efterhand måste vi ändå 
säga att vi är mycket nöjda med den reklamfilm vi lyckats 
producera. Vi valde att sätta ribban högt utifrån den tid vi 
hade på oss att genomföra projektet, skulle vi som sagt fått 
göra om det hade vi garanterat använt oss av den nya 
kunskap vi fått under resans gång. Exempelvis skulle vi ha 
insett vilken enorm potential datorprogrammet Adobe After 
Effects CS3 har vilket skulle ha inneburit att mycket av det 
arbete vi nu gjort istället skulle ha utförts i en virtuell värld 
där gränserna näst intill kan ses som oändliga.  
 
Vi fick under tiden projektet fortskred även i uppdrag att ta 
fram logotyper till The Lodge (se appendix) vilka senare 
visade sig vara förgäves. Hade vi vetat detta hade vi istället 
lagt tiden på andra saker i produktionen för att förbättra 
denna ytterligare. Vi inser också att vi skulle ha kunnat ha 
haft bättre kontakt med både vår handledare Mikael Wiberg 
på Umeå Universitet, men också David Eriksson på North 
Kingdom. Detta eftersom vi förmodligen skulle ha kunnat få 
mer och bättre detaljerad information om hur vår kund 
skulle vilja att produktionen vinklades för att den i slutändan 
skulle passa som handen i handsken för nätverket The 
Lodge. Detta är dock något vi lägger skulden på oss själva 
för eftersom vi valde att utföra arbetet på annan ort långt 
ifrån både Mikael och David. 
 
10.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det är många gånger lätt att vara efterklok som man brukar 
säga. Detta är något vi verkligen hoppas slippa säga i 
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framtiden då vi säkert inser att all denna teknik inte enbart 
medfört något positivt till samhället. Som förslag på vidare 
forskning längre fram i tiden är att se på hur pass stor 
genomslagskraft reklamen för The Lodge har fått. Det skulle 
också vara intressant att få en djupare inblick om var 
gränsen egentligen går för konsumenter beträffande 
utbudet av reklam och marknadsföring. Detta är dock något 
som kan vara mycket svårt att mäta, precis som ”word of 
mouth” och hur information egentligen sprider sig från 
användare till användare. Reklam och kommunikation går 
som vi i ett tidigare skede nämnde hand i hand. Hur 
konsumenter egentligen reagerar då de ser eller hör reklam 
är idag föga utvärderat. Vi anser att det egentligen aldrig 
kommer gå att få svar på ovanstående, men vi uppmanar 
självklart den som läser detta att försöka. Belöningen 
kommer med stor sannolikhet att vara enorm i form av 
företag som kommer stå i kö, enbart för att få svar på vilket 
som tycks vara det optimala sättet för dessa företag då de 
skall marknadsföra en produkt eller tjänst. 
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Appendix 
Brainstorming, Figur A 
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Storyboard, Figur B-H 
 

 
 

1) Scenen börjar med att man ser ett landskap. Det 
som är stillbild är själva landskapet med träden och 
buskarna. Bakgrunden är till en början filmad med 
Blue screen (inte Green screen eftersom vi tror det 
är större risk att den gröna marken och 
bakgrunden då flyter ihop med varandra), vi lägger 
på en bakgrundsfilm i efterhand där man ser 
molnen röra på sig över himlen, möjligtvis i lite 
högre tempo så man i högre grad ser molnens 
förändring i form. Vi har inte riktigt beslutat oss för 
vilken bakgrund vi kommer lägga på än så 
länge…Förslag?? 

 

 
 

2) Plötsligt ser man fyra/fem träd som ramlar ner från 
himmelen. Då träden träffar marken kommer en 
mindre duns att höras och ett ”dammoln” som 
ryker till. Detta är något vi kommer arbeta med i 
aftereffect så långt det är möjligt. Träden sätter sig 
på olika platser i landskapet, vissa längre fram, 
andra längre bak. 

 
 

 
 

3) Då träden är på plats dröjer det inte länge förrän 
en elefant (i plast, inte riktig) plötsligt kommer 
nerfarande från himlen…Tanken med elefanten i 
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det annars så svenska landskapet blir för tittaren 
en gåta och kommer inte besvaras på något som 
helst sätt. Just idén med elefanten kommer ifrån 
att vi på sätt och vis anser att elefant är ett 
mäktigt djur som många gånger förknippas med 
”djurens konung”. Det är också ett flockdjur som 
lever tillsammans med andra och månar om 
gruppens medlemmar. Elefanter får p.g.a sin 
storlek ofta som de vill och ingen ”trampar” på 
dom, inte ens farliga rovdjur…Detta förknippar vi 
då med ”The Lodge”, en grupp företag som värnar 
om varandra och samarbetar. Ingen ”trampar” på 
dem utan det är snarare dem som ”trampar” på 
andra och i hög grad får de kunder som de 
vill…Reklammarknadens ”konung” helt enkelt… 

 

 
 

4) På samma sätt som med träden blir det en duns 
när elefanten landar. Man känner dess tyngd och 
ser att bilden kanske skakar till.. Ett dammoln ryker 
upp från marken så att man förstår att nåt tungt 
och mäktigt har landat och är här för att stanna… 

 
 

 
 

5) Då elefanten stått på marken i några sekunder ser 
man plötsligt att den börjar täckas av is. Isens 
droppar kommer uppifrån och täcker i allt högre 
grad elefanten. Bakgrunden rör sig som i klippen 
innan vilket kommer ge en märklig känsla för 
åskådaren…Tanken är här att vi ska leka med 
effekter gjorda i aftereffect, kanske se att det 
blåser lite saker över skärmen eller att vinden får 
något att röra sig lite lätt i bakgrunden…Kameran 
är alltså still under hela klippet. Att isen växer 
uppåt får vi till genom att spela in klippet upp och 
ner och sedan spela allt baklänges. Det blir dubbelt 
baklänges kan man säga…Isen vi filmar sätter vi i 
en miljö som alltså är upp och nedvänd, då isen 
smälter blir det som att den droppar, spelas sedan 
klippet tillbaka kommer det se ut som om isen 
droppar uppifrån och sakta bygger upp en liten 
stuga…Självklart kör vi klippet i ca 15x hastighet, 
hela filmen skall pågå runt en minut är tanken. 
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6) Till slut har en stuga i is vuxit fram. Det märkliga 
kommer bli att stugan förhoppningsvis smälter på 
ett sådant sätt att den börjar med taket och sist 
med grunden. Detta blir märkligt på så sätt att 
tittaren kommer se taket växa fram sist, alltså 
”uthänget” från taket på den lilla stugan… Att den 
ska börja smälta uppifrån taket hade vi tänkt få 
fram genom att ställa en spis under stugan under 
filmningen samt att värma den med hjälp av 
hårtorkar som blåser varmluft snett underifrån… 

 
 
 
 

 

 
 

7) Stugan ”fadas” sedan bort i slutat mot en vit eller 
svart bakgrund. Fram kommer istället en logga av 
något slag som lyfter fram ”The Lodge”. Korta 
meningar runtomkring på skärmen tonas sakta upp 
i jämn takt. Meningarna lyfter fram olika priser och 
utmärkelser de olika företagen i nätverket blivit 
utnämnda för/till. Alla dessa meningar lyfter tydligt 
fram budskapet att nätverket har mycket god 
erfarenhet av branschen och att företagen inom 
nätverket står varandra nära och gärna samarbetar 
för att göra kunden så nöjd som det bara går. 
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Blandat bildmaterial, Figur I-L 
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Blandade bilder, Figur M-P 
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Förslag på logotyper, Figur Q-V 
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Förslag på logotyper, Figur W-Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 32- 

Nedan följer den affärsplan som vi använde som underlag 
på vår första möte med David Eriksson, VD på North 
Kingdom. 
 
 
 
The Lodge Marketing 
Projektplan 
 
 
Första utkastet - 2008-04-03 
 
 
1.0    Koncept 
 

1.01 Affärsidé 
 
Grundidén bygger på att marknadsföra och lyfta fram The 
Lodge som ett nätverk. Varje enskild företag ska känna att 
deras verksamhet får sin röst hörd via marknadsföringen. 
Skellefteå, norrland och Sverige ska belysas och utstråla en 
stark hand inom mediemarknaden runt världen. 
Produktioner som ingår i projektet är framtagning av en 
logotyp, reklamfilm och affisch. 
 
 

1.02 Mål 
 
Målet är att reklamfilmen (se Appendix A) på mellan 30 – 60 
sek samt affischen ska kunna stå på sina egna ben och 
presentera The Lodge. 
 
 

1.03 Vision 
 
Vår vision är att reklamfilmen ska kunna representera 
samanhållningen och arbetet mellan de olika företagen samt 
vara en del i marknadsföringen av The Lodge. Vi vill att det 
ska framgå hur nöjd kunden blir då de vänder sig till någon 
av företagen inom The Lodge.  
 
 
 
 

2.0    Marknadsföring 
 

2.1    Målgrupp 
 

 
Varje företag ska ta del av reklamfilmen och affischen och 
kunna använda dessa i syfte till presentation av nätverket 
för kunden. Denne kan även se affischen uppsatt på 
kontoret som i sin tur kan locka dennes uppmärksamhet. 
 

9.2 Distribution 
 
Vi ser att reklamfilmen kan används som ett intro i 
presentationen av företaget i fråga. Om det längre fram i 
tiden utvecklas en webbsida för The Lodge, kan 
reklamfilmen även användas på den. 
 
 

9.3 Marknad 
 
Mediebranschen är ständigt under utveckling och 
konkurrensen är stor. Därför är det viktigt att 
marknadsföringen av The Lodge inte bara når ut till kunden 
utan även till konkurrenterna. Detta för att möjligheten att 
skapa en stark bild av sig själv i marknaden ska bli större. 
Marknaden är alltså inte bara Sverige utan hela världen. 
 
 
3.0    Produktion 
 

3.1    Produktionsledning 
 
Ehsan Aslani – Koncept, Produktion, Design 
Johan Fredriksson - Koncept, Produktion, Design 
David Eriksson – North Kingdom, arbetsgivare, vägledare 
Mikael Wiberg – Umeå Universitet, Handledare 
 

1.2 Produktionsbudget 
 
Alla produktioner har självklart en del utgifter. I denna 
produktion eftersträvar vi den optimala utgiften som går att 
nå. Mer information om budget kommer längre fram. 
 

1.3 Resurser 
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Olika inspelningsplatser samt kamera och tillbehör har, och 
kommer att tittas närmare på. Mer information kommer 
längre fram. 
 
 
 
4.0     Riskanalys 
 

4.1     Tekniska risker 
 
Problem med kamera, redigering, design, ljus etc. 
 
Åtgärd – Ta kontakt med alla som kan tänkas vara till hjälp 
inom respektive område och se över alternativa 
tillvägagångssätt.  
 

7.2 Kostnadsrisker 
 
Begränsad budget som medför avskärning av resurser. 
 
Åtgärd – Hålla oss inom ramen och utföra bästa möjliga 
projekt av det. 
 
 

7.3 Schemalagda risker 
 
Produktionen når inte sitt mål inom rätt tidsram. 
 
Åtgärd – Bibehålla kontakt och slutföra projektet efter 
avslutad kurs. 
 

 
 
 
1.0 Appendix A 
 
 
Idé 1 
--- 
 
En liten lekstuga står placerad på högra bildhalvan. 
Bakgrunden är skog och bred/öppen landskap. Ett tiotal 
personer av olika kön bär in tunga lådor med ord skrivna 
på. (Dessa ord ska vara ord som vi begärt av alla 
inblandade företag). På ett märkligt sätt får alla plats i 

stugan och därefter börjar en åkning bakåt. Stugan placeras 
mitt i bild samtidigt som åkningen fortsätter uppåt genom 
moln och atmosfär tills den slutligen når rymden. Vi ser 
jordklotet med en stuga som växer på den. Kameran åker 
runt och visar de andra planeterna i bakgrunden. 
Slutligen dyker logotyp och slogan fram. 

Detta ska visa att The Lodge växer och tar över världen 
med sina tvärsamarbeten. 
 
Idé 2 
--- 
 
Ett tiotal personer passerar kameran, stannar till, tar upp en 
penna och ritar något precis ovanför kameran. När sista 
personen håller på att rita, får man se ritplattan då man 
filmar från dennes rygg. Han/hon lägger ifrån sig pennan 
och går i väg. Man kan se en animering (ex. jordklotet från 
idé 1) som illustrerar The Lodge. 

Detta ska visa att The Lodge har många händer 
inblandade och slutprodukten blir något extraordinärt. 
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