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Abstract 

To reconstruct the message of Christmas - A qualitative study of how commercial companies and help 

organizations use notions of Christmas in commercials. 

 

The purpose of this study is to investigate and increase the understanding of how the two commercial 

companies IKEA and SAS and the two aid organizations/nonprofit organizations UNICEF and Save the 

Children use perceptions of Christmas to produce messages in their Christmas advertising/commercial 

film. The study also discusses if there may be communicative and pictorial similarities and differences in 

how these brands constructs messages in commercials, and why it may be that the brands choose to use 

these messages in commercials based on the recipient possible interpretations. The theories used in this 

study are promotional culture, framing theory, preferred meaning, semiotics (denotation and connotation), 

myth and rhetoric (ethos, pathos and logos). The method used to answer the purpose and issues are the 

qualitative method that uses the theories semiotic and rhetoric to analyze the material. The study's results 

derived from the qualitative content analyzes of the material (the brands IKEA, SAS, UNICEF and Save 

the Children Christmas advertising films) show that IKEA message might want to show that they want to 

help the customer and that they pay attention to the customer needs. And that IKEA also in that message 

says that the solution and the products for your Christmas preparations are available at IKEA. SAS uses 

the Christmas tradition and myth of Santa to describe and make sense of a service, and showing that they 

care about the customer comes in time, even at Christmas when something is important. UNICEF can 

therefore be interpreted use Christmas as a persuasion method. UNICEF commercials can be seen to be 

designed to make the receiver more generous and get the feeling that it wants to contribute. Save the 

Children's message is focused on you should buy "nothing" for Christmas, and why it should be seen as 

an alternative to other Christmas gifts on the market. 

 

Based on this final discussion research shows that it could be possible that the commercial companies 

(IKEA and SAS) want to appear less “selling” when they are trying to sell their products or services 

through messages constructed by notions of Christmas, and that they instead try to ensure the customer 

needs. The study further shows that the help organizations seem more " selling" when trying to sell their 

products and get people to contribute to their aid activities. As a result of the need to be more commercial. 

Why the brands have chosen these messages and strategies can finally, as evidenced by the final 

discussion, come from the fact that the brands want to create the best competitive opportunities in the 

market, and that the strategies may have been selected by the brands though they might be considered as 

the most effective. 

 

 

Keywords: Promotional culture, semiotic, rhetoric, commercial companies, help organizations, 

advertising, Christmas 
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1 Inledning 

Varje dag utsätts vi för mängder av budskap genom reklam. Förutom att använda sig av rätt kanal för att 

nå fram till målgruppen, måste även utformningen av bland annat reklamen, hjälpa tänkt budskap att nå 

fram (Falkheimer, 2001:25f). Företag och organisationer får allt svårare att bortse från den stora 

marknads- och branschkonkurrensen som ständigt ökar och måste därför anpassa innehållet i reklamen för 

att nå fram till konsumenterna/mottagarna och därigenom skapa konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna 

utgör en viktig del för att bibehålla lojala kunder och för att skapa nya. (Bréda et al. 2008). Konkurrensen 

gäller mellan kommersiella företag och ideella organsationer men också företagen och organisationerna 

sinsemellan. Även ideella organisationer/hjälporganisationer måste samla in pengar för att kunna bedriva 

sin verksamhet och därför är konkurrenskraften även för dessa viktig (Dolnicar och Lazarevski, 2009). 

Budskapets viktigaste del är inte vad som sägs, utan de bedömningar mottagaren gör. Ändamålet med 

reklambudskapet kan exempelvis vara att uppmärksamma mottagaren på en vara eller tjänst (Bergström et 

al. 2004:102). Det ställs allt högre krav på att kommersiella företag ska vara etiska, inte framstå som 

giriga i sin fokusering på att sälja varor och tjänster. Mer fokus läggs på att visa att de förstår kundens 

behov. Ideella organisationer måste också framhäva sitt varumärke i positiv dager för att kunna 

konkurrera och få bidragsgivare. Konsumenten ska också kunna relatera till reklaminnehållet (Davis, 

2013).  

 

Julen är den säsong som står för den största försäljningsvolymen hos många företag och organsationer 

(Gurău och Tinson, 2001:48). I juletid är konsumenterna ute efter bland annat julklappar, och 

reklamdistributörerna uppmärksammar julen på olika sätt i sin reklam. I UNICEFs julreklam 2014 manar 

man konsumenterna att stanna upp och bidra till hjälpverksamhet, istället för att välja att spendera pengar 

på en fysisk julklapp (Sköld, 2014).   

 

Julen är en kristen högtid som varje år traditionsenligt firas till minne av Jesu födelse. Den svenska julen 

infaller i slutet av december. Själva julfirandet har utvecklats genom åren och förknippas idag med en rad 

olika seder. Julfirandet skiljer sig idag inte så mycket åt, utan julen firas ungefär på samma sätt i de 

kristna svenska hemmen. Som en del av jultraditionen anses det också vara en tid då man ska vara extra 

givmild och ge varandra julklappar. Det är en tid då familjen och släkten samlas för att umgås och ha 

trevligt. Själva julafton firas i Sverige den 24 december och kan ses som själva höjdpunkten på julen. Det 

är inför julafton som man gör alla förberedelser. Man lagar julmat och man köper och slår in julklappar. 

På julafton samlas sen släkten, man äter julbord och öppnar de julklappar som legat under julgranen. 

Jultomten är en stor del av julen och det är tomten som enligt traditionen delar ut julklappar och önskar en 

God Jul.  

 

Den eftersträvansvärda julen förknippas även med en rad olika attribut. Bland annat anses det juligt om 

det finns snö eller snöar ute, och att julmaten smakar gott. Den färg som förknippas mest med julen är 
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röd. Under julen inreder man också hemmen efter julen. Det anses juligt att ha julslingor som lyser upp i 

vintermörket, att det finns en julgran som man pryder med exempelvis glitter, julgransljus, julkulor och 

en stjärna. Rituell symbolik och föreställningar om julen kan användas i varumärkesreklam för att 

överföra ett budskap och en mening till mottagaren (Lilja och Po, 2014). 

 

Symboler förknippade med julen kan användas i reklam för att kommunicera ut specifika budskap (Otnes 

och M. Scott, 1996). Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka hur kommersiella företag och 

hjälporganisationer använder sig av föreställningar om julen i reklam för att uttrycka ett budskap till 

mottagaren. Studiens perspektiv blir intressant att undersöka för att granska hur hjälporganisationer och 

kommersiella företag kan dra fördel av traditionerna kring julen, för att nå fram till konsumenten med sitt 

budskap, när de försöker skapa konkurrenskraft (Wernick, 1991). Vilken typ av budskap använder sig 

dessa av och varför är det så? Och vad skiljer reklaminnehållet åt när det gäller dessa kommersiella 

företags respektive hjälporganisationers julreklamfilmer?  
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2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två kommersiella företag (IKEA och SAS) respektive två 

hjälporganisationer (UNICEF och Rädda Barnen) använder sig av föreställningar om julen för att 

framställa budskap i sina reklamfilmer. Vidare diskuteras dels hurvida det kan finnas kommunikativa och 

bildmässiga likheter och skillnader i hur dessa varumärken konstruerar budskap i reklamfilmerna, dels 

varför det kan vara så att varumärkena väljer att använda sig av dessa budskap i filmerna utifrån 

mottagarens möjliga tolkningar. 

 

2.1 Frågeställningar 

För att uppnå syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar: 
 

 Hur rekonstrueras budskap genom föreställningar om julen i de kommersiella företagens (IKEA och 

SAS) respektive hjälporganisationernas (UNICEF och Rädda Barnen) reklamfilmer utifrån 

semiotiska och retoriska element? 

 

 Vilka, om några, likheter eller skillnader finns det mellan de kommersiella företagens (IKEA och 

SAS) respektive hjälporganisationernas (UNICEF och Rädda Barnen) konstruktion av budskap i 

reklamfilmerna, genom användning av föreställningar om julen? 

 

o Varför kan varumärkena (IKEA, SAS, UNICEF och Rädda Barnen), utifrån mottagarens 

möjliga tolkningar, tänkas ha valt dessa budskap och vad kan dessa budskap innebära 

med utgångspunkt i teorin om den säljfrämjande kulturen? 
 

2.1.1 Avgränsningar  

Studien ämnar inte undersöka eller dra slutsatser om huruvida reklamfilmerna kan bidra till att stärka de 

kommersiella företagens eller hjälporganisationernas varumärken eller profilering på marknaden på kort 

eller lång sikt. Det eftersom en sådan undersökning dels ligger vid sidan av uppsatsen, dels ingår i en 

annan vetenskaplig tradition.  
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3 Teori och tidigare forskning 

Kapitlet redogör för tidigare forskning och de teorier som utgör studiens teoretiska utgångspunkt, och 

som varit till stöd under analysen av materialet. Det ges också en beskrivning av hur dessa har tillämpats. 

Teorierna i studien appliceras på reklamfilmerna som förmodade teorier och inte som en sanning.  

 

3.1 Teori  

Under det här kapitlet introduceras de teorier som ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet. Dessa är den säljfrämjande kulturen, gestaltningsteorin, föredragen tolkning, semiotik och 

retorik.  

 

3.1.1 Den säljfrämjande kulturen 

Den säljfrämjande kulturen utgör den reklamkultur som finns i vårt samhälle idag och vilken är 

ofrånkomlig. Kommunikation och strategi tillhör en central del av marknadsföring i reklam. 

Kommersiella företag drivs av en kapitalistisk kultur där målet är vinst (Davis, 2013). Andrew Wernick 

(1991) myntade teorin om den säljfrämjande kulturen. Han menar att reklam har börjat anpassas för att 

vara mer inriktad mot kunden och för att framställa kommmersiella företag eller organisationer i en 

positiv dager. Det för att konsumenten ska känna sig sedd och därigenom uppmuntras att konsumera det 

som marknadsförs. Han menar vidare att reklam tidigare söktes upp av människor för att den passade dem 

och att kommunikationen i marknadsföring av reklam har skiftat. Och att kommersiella företag numera 

alltmer ser till publikens intresse i sin reklamstrategi och sitt kommunicerande än tidigare. Vi lever i ett 

samhälle där konkurrensen ökar allt mer. Det har därför blivit en allt större nödvändighet att skapa sociala 

relationer med kunden,  förknippade med varumärket, för att kunna skapa konkurrenskraft. Wernick 

(1991) argumenterar för att ingen reklam kan ses separerad från relationsbildandet med kunden, utan 

tvärtom blir reklamen mer framgångsrik då detta tas i beaktande. Han menar att reklamen utgör en viktig 

del för att framställa produkter och tjänster i en positiv dager. Det har också blivit allt viktigare, även för 

ideella organisationer/hjälporgansiationer, att marknadsföra sig mer säljande för att få konsumenten att 

bidra med gåvor i konkurrensen med andra varumärken. Det har därmed blivit allt viktigare för både 

kommersiella företag och ideella organisationer att framställa sig som mer förstående och inkännande 

gentemot kundens behov, och därigenom skapa en relation med kunden (Davis, 2013). Utifrån den 

säljfrämjande kulturen och utifrån hur de kommersiella företagen och hjälporgansiationerna använder sig 

av föreställningar om julen, diskuterar jag, varför varumärkena i sina reklamfilmer väljer att kommuni-

cera som de gör utifrån de budskap de har valt.  
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3.1.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är från början en psykologisk teori (Goffman, 1974) men har därefter antagits och 

börjat användas inom andra vetenskapliga discipliner, däribland inom kommunikationsvetenskapen 

(Druckman, 2002:225). Druckman (2002) menar att teorin exempelvis kan hjälpa till att beskriva hur 

medier gestaltar, ramar in och beskriver något på ett visst sätt, medvetet eller omedvetet. Dietram A 

Schenfele (2006:103) beskriver gestaltningsteorin som ett sätt att kunna dra slutsatser om den tolkning 

som mottagaren gör, beroende på hur media/reklamen är framställd och vilken inverkan, effekt detta har 

på mottagaren. Druckman och Chong (2007) beskriver teorin som den process genom vilken människor 

utvecklar en viss begreppsbildning eller omorienterar sitt tänkande om en fråga, beroende på hur 

medierna gestaltar någonting. Medier gestaltar en konstruerad bild av verkligheten och beroende på hur 

denna verklighet ”ramas in”, så kan mottagaren av denna konstruktion göra olika tolkningar. Denna 

styrning av möjligheterna att tolka innehållet kan vara en medveten strategi för att manipulera mottagaren 

att tolka in en specifik mening och på så vis försöka skapa opinion (Druckman och Chong, 2007).  Robert 

Entman (1993) menar att inramningar kan hjälpa till att betona ett innehåll och genom det göra innehållet 

mer framträdande, meningsfullt och minnesvärt för publiken. Han menar vidare att innehåll kan bli mer 

framträdande genom att associera dem med kulturella symboler. Eller genom att upprepa det som ramats 

in eller genom hur innehållet är placerat. Min studies syfte är att undersöka hur två kommersiella företag 

respektive två hjälporganisationer använder sig av föreställningar om julen i reklamfilmerna för att 

konstruera budskap, och hur det kan komma sig att varumärkena väljer att använda sig av dessa budskap i 

filmerna (utifrån mottagarens möjliga tolkningar). Gestaltningsteorin används i min studie för att dra 

slutsatser om varför varumärkena kan ha valt att använda sig av dessa budskap i reklamfilmerna, och hur 

tolkningar kan skifta beroende på hur filmerna har ramats in.   

 

3.1.3 Gynnad tolkning 

Stuart Hall (1980) menar att alla meddelanden har blivit kodade av avsändaren med en ”gynnad” tolkning 

eller en föredragen betydelse. Med detta menas att om skilda mottagare utsätts för ett och samma 

meddelande, så kommer tolkningen av detta innehåll att bli detsamma hos flertalet mottagare. Genom 

denna teori kan jag under analysen dra slutsatser om de föredragna meningar och budskap som finns 

kodade i reklamfilmerna av avsändarna. Det eftersom de tolkningar jag gör utifrån materialet kan anses 

vara den föredragna betydelsen. Jag kan också motivera min slutdiskussions påståenden utifrån denna 

teori.  
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3.2 Semiotik  

Roland Barthes (1986:9) var med och utvecklade semiotiken och framhöll att alla bilder kommunicerar 

flera lager av innebörder och att de bara kan förstås om man ser till den kulturella, politiska och sociala 

kontext som den utgör en del av. Han menar vidare att semiotiken studerar tecken och där allt som 

kommunicerar kan ses som tecken. Dessa tecken kan i sin tur avkodas, tolkas och beroende på i vilket 

sammanhang de förekommer kan de utläsas olika. Tecken betraktas som någonting som står för någonting 

annat. Semiotiken ser kommunikationen som meningsskapande och undersöker allt som kommunicerar. 

Barthes (1986) definierar semiotik som betydelsen där någonting gäller för någonting annat och där 

tecken betraktas som någonting som står för någonting annat. Han menar vidare att semiotik är en 

vetenskap som studerar former, eftersom den studerar mening oberoende av dess innehåll. Barthes andra 

antagande är att all semiotik behöver bestå av en relation mellan två termer, det betecknande och det 

betecknade. Det handlar om en likvärdighet mellan föremål av olika slag, där man ser till det som förenar 

dem. I alla semiotiska system finns tre olika delar. Det betecknande, betecknade och tecknet. Dessa 

arbetar tillsammans för att ge en förbindelse mellan det betecknande och det betecknade. Exempelvis om 

man har en bukett med blommor får denna beteckna min passion. Man kan inte skilja meddelandet 

passion som rosorna bär, från rosorna. Tillsammans bygger de en mening (Barthes, 1986). 

    

3.2.1 Denotation och Konnotation 

Jag utgår från det centrala begreppsparet denotation och konnotation i undersökningen. Roland Barthes 

(1986) förklarar att dessa begrepp står i relation till varandra. Denotationen ger den bokstavliga eller 

uppenbara innebörden av en bild. Den denotativa betydelsen av ett fotografi av en katt är att den 

betecknar en katt. Jag analyserar sekvenserna genom denotationen som verktyg för att se vad 

reklamfilmerna innehåller, det man ser (Barthes, 1986). Konnotationen används i studien för att analysera 

den djupare meningen eller tolkningen som man kan utläsa i en bild. Konnotationer kan vara känslor, 

kulturellt accepterade innebörder, associationer och idéer (Barthes, 1986:90). 

 

3.2.2 Myt  

Enligt Roland Barthes (1969) lyder myten under den allmänna vetenskapen semiotik. Han beskriver 

myten som ett yttrande, där myten är ett kommunikationsmedel för att ge betydelse åt något annat. Inom 

konnotationen använder jag mig av begreppet myt, vilket innebär de kulturella värden och föreställningar 

som finns bakom en bild på den konnotativa nivån. Alltså de förkunskaper jag redan innehar genom min 

sociala omgivning och uppfostran. För att exponera myter och därigenom föreställningar om julen i 

reklamfilmerna tillämpas den semiotiska teorin myten för att förklara vad som anses höra till 

jultraditionen. I analysen läggs förutfattade meningar och myter på, innan jag hinner tänka efter. Genom 
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tecken som bilder och filmklipp kan dessa värden förmedlas. Myten bestäms inte av meddelandets 

innehåll, utan utifrån på vilket sätt det uttrycks. Reklam kan tjäna som stöd för det mytiska yttrandet. För 

att någonting ska falla under begreppet myt måste formen begränsas rent historiskt, ges bestämda 

användningsområden och återinpassas i samhället (Roland Barthes, 1969:207f).  

 

3.3 Retorik 

För att få en djupare förståelse för den kommunikativa situationen som sådan i reklamfilmerna använder 

jag mig av en retorisk analys genom de tre retoriska begreppen ethos, pathos och logos. Jóse Luis 

Ramires (2011:85) menar att alla tre delarna måste analyseras för att behålla sin mening. Den grekiske 

filosofen Aristoteles retorik utgör grunden till den moderna versionen av ämnet (Akujärvi et al. 2012). 

Retoriken beskriver han som en resurs att försöka se det som är övertygande i varje enskilt fall. Han 

menar att retoriken tycks uppfatta det övertalande eller övertygande i det som existerar. Han menar vidare 

att retoriken går att praktisera på alla ämnesområden utan att använda konstregler. Han beskriver ethos, 

pathos och logos som tre övertygelsemedel. Ethos beskriver han som att talet presenteras på ett sådant sätt 

att talaren förefaller trovärdig (hos mottagaren). Enligt hans mening handlar ethos om talarens karaktär 

och den trovärdighet talaren tillskriver sig. Han menar att talet bör eftersträva en trovärdighet, då man vill 

få mottagaren att lita på talaren, vilket inte kan ske genom förutfattade meningar om talaren. Han 

beskriver pathos som att mottagaren av talet leds till en känsla. Han menar att logos är de fakta och 

rationella delar som talaren använder sig av för att tilltala mottagarens förstånd och för att övertyga 

(Aristoteles, 2012:70). 

 

3.4 Tidigare forskning  

Cele Otnes och Linda M. Scott (1996) har i sin studie undersökt hur text- och bildreklam som innehåller 

rituell symbolik kan användas för att skapa och överföra ett budskap och en mening till mottagaren. De 

belyser att reklamen kan användas för att påminna om de saker som behövs under det rituella firandet och 

även för att försöka övertyga mottagaren om att en viss ändring i det rituella firandet kommer att göra 

ritualen bättre. Författarna påvisar vidare att exempelvis en reklamannons kan mottas som en ”symbolisk 

handling”, där avsändaren kommunicerar ut specifika mål. De belyser i studien att reklam använder 

symboler för ritualer för att skapa mening i produkter eller tjänster. Författarna argumenterar för att 

metoden har för avsikt att öka vinstmarginaler för återförsäljare och tillverkare. De hävdar att reklam 

också kan bidra till nya kulturella ritualer, och att reklam kan vara mer inflytelserik när den skapar 

kulturella ritualer. Deras resultat visar att rituell symbolik kan användas i reklam av varumärken för att 

skapa budskap, och kan förklara varför reklamdistributörerna använder sig av symbolik i reklam. Deras 

studie har varit intressant att diskutera i förhållande till min egen studie, eftersom syftet med min studie är 

att undersöka hur föreställningar om julen har använts för att konstruera budskap i reklamfilmerna. Jag 
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har genom deras studie kunnat dra relevanta paralleller om användandet av julen och dess rituella 

symbolik i reklamfilm till min egen studie.  

 

Sara Dolnicar och Katie Lazarevski (2009) hävdar att ideella organisationer (hjälporganisationer) har 

börjat anta affärsliknande metoder i likhet med kommersiella företag. De argumenterar för att ideella 

organisationer behöver konkurrera om finansiering med andra ideella organisationer och kommersiella 

företag. Vidare hävdar de att ideella organisationer måste tjäna pengar för att kunna uppfylla sina uppdrag 

och därför är konkurrenskraft viktigt. De undersöker bland annat om ideella organisationer i Australien, 

USA och Storbritannien marknadsför sig utifrån en kundcentrerad syn. Studien visar att de viktigaste 

marknadsföringsaktiviteterna ligger i marknadsföringskaraktären. Studien visar också att marknadsföringen 

hos dessa ideella organisationer kan skifta i sitt förhållningssätt från att vara ”organisationscentrerad” till 

att bli ”kundcentrerad”. De beskriver denna skiftning som en viktig strategi för ideella organisationer för 

att öka sina konkurrensfördelar, och för att kunna förbättra sina resultat i organisatoriska uppdrag. De 

menar att det är viktigt för ideella organisationer att inte enbart använda sig av den ”organisationscentrerade” 

marknadsföringsstrategin, då denna kan missa vad kunden och marknaden har för behov och verkligen 

behöver. Studien visar på att ideella organisationers marknadsföringskaraktär bör inrikta sig på och utgå 

från kundens och marknadens behov, för att få bättre förutsättningar till att skapa konkurrenskraft. 

Studien visar också på att många ideella organsationers marknadsföring rent strategiskt inte förhåller sig 

marknads- och kundrelaterad (Dolnicar och Lazarevski, 2009).  

 

Om det som sägs i tidigare forskning stämmer, kan jag mot bakgrund av Dolnicars och Lazarevskis studie 

dra slutsatser om vilka konsekvenser det kan ha för de ideella organisationerna/hjälporganisationerna, utifrån 

budskapet i min studies reklamfilmer. Beroende på hur hjälporganisationerna i min studie använder sig av 

föreställningar om julen för att konstruera budskap i sina reklamfilmer, kan jag diskutera budskapets 

innehåll utifrån om filmen exempelvis är ”kundcentrerad”. Samt diskutera varför hjälporganisationerna 

kan ha valt det budskap som de har valt. 

 

Florentine Maier, Michael Meyer och Martin Steinbereither (2014) menar vidare att den ökade 

kommersialiseringen leder till mer oro för de icke vinstdrivande organisationerna att inte få in tillräckligt 

med pengar för att kunna utföra sina uppdrag. De argumenterar för att icke vinstdrivande organisationer 

också upplever ett ökat behov av intäkter från sin försäljning och bidrag från donatorer och investerare. 

Vidare menar de att icke vinstdrivande organisationer därför utvecklar och antar en strategi att bli mer 

affärsliknande i sin kommunikation. I deras studie framkom att de fördelar icke vinstdrivande 

organisationer kunde ha av att bli affärsmässiga, var att de kunde ge dessa organisationer möjlighet att 

konkurrera med andra icke vinstdrivande organisationer respektive vinstdrivande företag. Denna 

anpassning att bli mer affärsliknande kunde därigenom hjälpa de icke vinstdrivande organisationerna att 

säkra sin finansiering och därigenom ge en positiv effekt (Maier et al. 2014). Genom att studera de 

budskap hjälporganisationerna använder sig av i min studie, kan jag genom denna tidigare forskning 

därefter dra slutsatser om varför organisationerna kan tänkas ha valt att använda sig av dessa budskap.  
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Enligt Mary Finley Wolfinbarger (2001) sker givandet och mottagandet av gåvor som en process. Hon 

hävdar att vi människor är sociala av naturen och att vi längtar efter interaktion och feedback från andra. 

Hon menar att när vi ger någon en gåva, så kommuniceras en mening med någon annan. Gåvan kan i det 

avseendet ha olika funktion och innebörd. Hennes studie visar på att motiven för att ge bort gåvor kan 

vara relaterad till symboliken som är vald av givaren. Hon argumenterar för att det finns olika kategorier 

för att ge bort gåvor. Givaren kan ge en gåva för att den ger en symbolisk uppfattning om givaren hos 

mottagaren. Gåvor kan även ges som symboliska för hur givaren uppfattar mottagaren, för att de följer 

sociala normer eller som uttryck för något. Gåvor kan på så vis ha många meningar. Hennes studie visar 

att den uppfattning mottagaren får om givaren av gåvan var viktigare än själva valet av en karaktäristisk 

present som stämmer in på mottagaren. Mottagaren kan tillskriva givaren tre olika motiv beroende på 

vilken gåva denna får av givaren. Dessa är egenintresse, följer normer eller osjälviskhet. Mottagaren 

kommer känna sig, beroende på dessa tillskrivningar: nöjd, skyldig eller önska återgälda. Det symboliska 

värdet, menar författaren, tycks dominera det ekonomiska värdet av gåvor. Fördelar för givaren, kopplat 

till att ge bort gåvan, tycks dominera valet av gåvoinköp, även om förmåner för mottagaren är viktiga vid 

val av gåva (Finley Wolfinbarger, 2001). Finley Wolfinbargers resultat omkring gåvoprocessen är 

relevanta i förhållande till min egen studie, då dessa kan förklara och motivera möjliga tolkningar som 

mottagarna kan göra av de reklamfilmer som är med i min studie.   

 

Justus Boehm, Maike Kayser och Achim Spiller (2010) undersöker i sin studie, med hjälp av 

gestaltningsteorin, samhällets utveckling i förhållande till jordbruksnäringen. Gestaltningsterorin 

användes i studien som verktyg för att studera vilka inramningar som kunde uppmärksammas i 

webbaserad massmedie. Teorin valdes i deras studie för att den möjliggjorde utvärdering av ett begränsat 

urval. Genom teorin kunde deras studie påvisa hur medierna gestaltade och inramade innehållet och 

därifrån drogs paralleller med vilka gestaltningar medier och aktörer var intresserade av att visa upp. 

Studien pekar på att det genom gestaltningsteorin går att påvisa vad medier gestaltar och utifrån det dra 

slutsatser om vad aktörerna kan vara intresserade av att visa upp. Gestaltningsteorin kan därför användas i 

min studie för att diskutera hur varumärkena väljer att gestalta sina budskap i reklamfilmerna men även 

varför de gör så, med anknytning till annan teori och forskning som min studie använder sig av.  

 

Jacquie L’Etang (2006) studie undersöker i sin studie hur sport används kommunikativt för att främja 

kundrelationer och hur det i sin tur kan bidra till vinster. Genom att studera sport i relation till främjandet 

av kundrelationer - utifrån den säljfrämjande kulturen som vertyg - kunde slutsatser dras om potentialen 

för hur sport som en del av en kultur var viktig för främjandet av kundrelationer. Likt L’Etang använder 

sig min studie av den säljfrämjande kulturen som verktyg för att kunna diskutera och dra slutsatser om 

hur reklamfilmernas budskap hjälper till att främja kundrelationer. Jag använder mig av den säljfrämjande 

kulturen som verktyg för att kunna diskutera varför varumärkena i min studie väljer att använda sig av 

just dessa budskap i sina reklamfilmer när de kommunicerar med mottagaren.  
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Susan B. Kretchmer (2004) utforskar i sin studie bland annat hur företag som Coca Cola, ett av de största 

varumärkena i världen, använder sig av strategier för att vara konkurrenskraftiga. Hon menar att sedan 

varumärket startade har Coca Cola byggt sig en stark företagsimage som idag förknippas med att bland 

annat vara amerikanskt, vänligt, traditionellt och patriotiskt. För att främja dryckens konsumtion kring jul 

har Coca Cola sedan 1920-talet producerat en rad olika julreklamfilmer som visas i samband med 

högtiden. Hon menar att Coca Colas julreklam har varit ett sätt för Coca Cola att knyta an drycken till 

jultraditionen, och som är en central aspekt i våra liv. Genom att Coca Cola i sin julreklam använder sig 

av rituella symboler förknippade med julen och denna religösa tradition, ges drycken en självklar 

koppling till julen (Kretchmer, 2004). Genom denna tidigare forskning kan jag föra resonemang om 

varför de av mig undersökta varumärkena kan ha valt att använda sig av julen i reklamfilmerna.  
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4 Material och metod 

Under detta kapitel presenteras urvalet för studiens material och en argumentation för hur urvalet 

avgränsats och tagits fram. Jag beskriver vilken metod som använts för att analysera det empiriska 

materialet och hur den valda undersökningsmetoden svarar mot studiens frågeställningar. Jag berättar 

också hur jag gått tillväga för att analysera materialet, det vill säga genom ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

I kapitlet berör jag också, i en metoddiskussion, för- och nackdelar som kan framhållas med den valda 

metoden. Fokus ligger här på att skapa trovärdighet och relevans för studien i uppfyllandet av syftet. 

 

4.1 Urval och avgränsningar 

Det material som ligger till grund för studien är fyra reklamfilmer, två från kommersiella företag och två 

från hjälporganisationer:  

 IKEA: Allt för ditt julstök (IKEA, 2014) 

 SAS: God jul önskar SAS (SAS, 2013) 

 UNICEF: This Christmas, it is not the thoughts that count. It’s the gifts (UNICEF, 2014) 

 Rädda Barnen: Årets julklapp: Ingenting (Rädda Barnen, 2014) 

 

Studiens urval och avgränsningar har gjorts utifrån ett så kallat målstyrt urval där materialet har valts ut 

på ett strategiskt sätt, efter kriterierna att de är relevanta för studiens syfte och för de forskningsfrågor 

som formulerats för undersökningen (Bryman och Bell, 2013:452). Där valet av hjälporganisationer och 

kommersiella företag gjorts utifrån att de kan ses som jämnstora etablerade varumärken. IKEA är ett 

svenskt kommersiellt företag som är multinationellt störst inom sin genre. Företaget grundades av Ingvar 

Kamprad år 1943. Företaget är idag ett av världens största möbel- och inredningsföretag (IKEA
1
, 2014). 

IKEAs koncept utgår från en vision om att erbjuda heminredningsprodukter som fler än bara några få kan 

ha råd att köpa. Varumärket strävar efter att uppnå sina visioner, samtidigt som deras varor ska ha 

kvalitét, design, funktion och produktvärde, kombinerat med hållbarhet. IKEAs varor går att handla både 

i företagets varuhus och från företagets hemsida (IKEA
2
, 2014).   

 

SAS är ett svenskt kommersiellt företag och det enskilt största flygbolaget på den Skandinaviska 

marknaden. Företaget står för en tredjedel av det totala antalet flygresor på marknaden. Varje år flyger 

SAS 30 miljoner människor till olika destinationer i Europa, Asien och USA. SAS erbjuder resor till 193 

länder med 1300 destinationer i dessa länder (SAS, 2014).  
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UNICEF är en hjälporganisation som hjälper miljontals barn. Bland annat hjälper organisationen barn i 

utsatta områden i världen på uppdrag av FN och regeringar i 190 länder. Några av organisationens 

fokusområden är överlevnad och utveckling samt katastrofinsatser. De har som mål att förändra utsatta 

barns liv genom den kunskap som de besitter. Det görs bland annat genom att påverka lagstiftning, 

vaccinera barn mot dödliga sjukdomar, och bistå med olika förnödenheter (UNICEF, 2014).  

 

Rädda Barnen är en hjälporganisation som hjälper bland annat utsatta barn och deras föräldrar i svåra 

situationer. Deras arbete sker bland annat med hjälp av insamlingar, opinionsbildning hos allmänheten 

och kravställande på makthavare. Organisationens arbete utgår från Barnkonventionen (Rädda Barnen, 

2014).  

 

Att undersöka hur nämnda kommersiella företag och hjälporganisationer väljer att använda sig av 

föreställningar om julen i sin marknadskommunikation, genom sina julreklamfilmer, för att bygga 

budskap blir intressant för studien att undersöka. Då samtliga kan betraktas som väletablerade och 

välkända varumärken på dagens marknad inom sin genre. Att undersöka deras reklamfilmer kan vidare ge 

indikationer om vilken strategi dessa valt för att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

Jag har valt julreklamfilmer från åren 2013 och 2014 från de kommersiella företag och hjälporganisationer 

som är med i denna studie. Denna avgränsning har gjorts utifrån vad som fanns till förfogande hos 

varumärkesrepresentanterna. De varumärken som studeras har således inte gjort sina julreklamfilmer 

under samma årtal. Alla reklamfilmerna använder sig av julen då det var ett kriterie för uppfyllandet av 

frågeställningen. Avgränsningen av antalet filmer har även gjorts utifrån att jag ansåg att fyra 

reklamfilmer skulle bilda tillräcklig empiri för att tillgodose studiens syfte. Vidare har avgränsningen 

gjorts utifrån den plats och den tid som jag haft till mitt förfogande för denna uppsats. Tyvärr har ingen 

information om huruvida reklamfilmerna har visats som tevereklam kunnat hittas. 

 

4.2 Metod 

I studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ bildanalys som tillvägagångssätt när jag analyserar 

mitt material. Jag anser att en kvalitativ studie är förenlig med mitt syfte och mina frågeställningar. Den 

kvalitativa studien som metod är mer fokuserad på en djupare innebörd och tolkning av det material som 

analyseras, än vad till exempel en kvantitativ analys hade varit. Det gör det möjligt för mig att få ut mer 

djupgående information av det analyserade materialet. En semiotisk analys används som verktyg för att 

undersöka de fyra julreklamfilmerna. Med hjälp av semiotiken analyseras julreklamfilmerna genom att 

avkoda och tolka filmernas innehåll. Jag analyserar scenernas beståndsdelar utifrån semiotikens 

begreppspar, denotation och konnotation. Denotation används som verktyg för att analysera och beskriva 

det som syns i filmerna (Ekström & Moberg 2008). Konnotation används som verktyg för att analysera 
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reklamfilmerna på ett djupare plan genom de tolkningar som kan göras av filmerna, det vill säga för att 

analysera det som varken syns eller hörs, som känslor etcetera. Det är behövligt för att förstå på vilket sätt 

reklamfilmerna fyller sin funktion i form av uppbyggnad och budskap (Mral 2008). Den retoriska 

analysen används för att fastställa auktoritära, logiska och känslomässiga delar i reklamfilmerna (Carlsson 

och Koppfeldt, 2008). Jag använder därför verktygen logos, ethos och pathos för att fastställa detta (se 

3.3). 

 

4.2.1 Metoddiskussion  

Kritiker menar att semiotiken bortser från politiska, kulturella, sociala och ekonomiska sammanhang 

(Ekström och Moberg 2008: 27). I likhet med Søren Kjørup (2004) anser jag dock att vi tyder bilderna 

utifrån det samhälle vi lever i. Min förförståelse är därmed relevant och min tolkning förmodligen 

liktydig med den som en stor del av befolkningen gör. Jag anser att en kvantitativ bildanalys hade missat 

bredden i bildanalysen på så sätt att den inte hade kunnat undersöka djupet, som jag nu kommer åt, när 

jag använder mig av en kvalitativ analys. En kvantitativ analys hade bortsett från små detaljer och nyanser 

i bilderna som endast en kvalitativ analys kan visa (Bergström och Boréus 2005:50). Däremot kan mitt 

material nu istället anses inte vara tillräckligt omfattande för att få fram en tillräcklig mängd innehåll för 

att nå fram till ett reliabelt resultat. Kritiker till kvalitativ forskning anser att den är alldeles för personlig 

och att den bygger på forskarens uppfattning om en fråga (Bryman 2011:368). Jag vidhåller dock att en 

kvalitativ analys är det bästa alternativet för mig för att försöka nå en djupare analys. 

 

För att kontrollera reliabiliteten (undersökningens tillförlitlighet) är det viktigt att jag hela tiden refererar 

till mina källor under arbetets gång. Reliabiliteten handlar om att via de källor och tillvägagångssätt jag 

anger, ska någon annan kunna göra min undersökning på nytt och, trots att undersökningen görs vid olika 

tillfällen, ändå få samma svar (Hartman 2004: 146). För validiteten (som mäter undersökningens 

giltighet) är det viktigt att det material som jag ska analysera har relevans för undersökningen. Därför är 

mitt material framtaget för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. När jag valde vad jag ska 

observera skedde urvalet främst utifrån den tid och plats jag har till förfogande, men jag vill ändå försöka 

få fram en antydan om hur hjälporganisationerna och de kommersiella företagen använder sig av julen i 

sina julreklamfilmer, och vad som skiljer dem åt. Denna representativitet är ett mått på hur starka eller 

pålitliga mina resultat i denna studie är (Hartman 2004: 240f). För validiteten och reliabiliteten och för att 

studien ska bli likvärdig när jag analyserar reklamfilmerna, sker analysen utifrån ett analysschema som 

hjälper till att besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Det görs också för att undersökningen ska 

kunna upprepas likvärdigt.  
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5 Resultat och analys  

Nedan redogör jag för de studiens resultat som tagits fram utifrån den kvalitativa innehållsanalysen av 

IKEAs, SAS, UNICEFs och Rädda Barnens reklamfilmer. Empirin redogörs därmed utifrån de semiotiska 

och retoriska verktygen (se 3.2 - 3.3). Dessa relateras till tidigare forskning och teorietiska utgångspunkter i 

mening att tolka innehållet. Eftersom ett analysschema har använts vid genomförandet av den kvalitativa 

innehållsanalysen är den sammanställda empirin uppstrukturerad efter liktydiga kategorier. Detta för att 

ordna, tydliggöra och underlätta arbetet med att besvara frågeställningarna och syftet. Empirin utgörs av 

det material som tagits fram genom den kvalitativa innehållsanalysen och detta material kommer att 

utgöra studiens slutdiskussion i nästkommande kapitel. 

 

5.1 Analys av reklamfilmer 

Här redovisas en denotativ nivå och en konnotativ nivå i semiotisk analys av reklamfilmerna (denotation 

och konnotation, se 3.2.1). Genom att analysera reklamfilmernas ethos har slutsatser dragits om talaren/ 

avsändaren väcker förtroende hos mottagaren och om trovärdighet skapas. Genom att analysera pathos 

har jag observerat hur känslor skapas i reklamfilmerna och vilka känslor som skapas. Genom att 

undersöka logos i reklamfilmerna har jag observera hur filmerna vädjar till förnuft och hur mottagaren 

utifrån filmerna leds till att förstå och dra slutsatser (retorik, se 3.3). Genom analysen har ett antal 

återkommande teman uppmärksammats och som resultaten nedan presenteras utifrån.  Inledningsvis görs 

även en presentation (förkortad denotativ beskrivning) av reklamfilmerna.  

 

5.1.1 De fyra reklamfilmerna 

I IKEAs reklamfilm ”Allt för ditt julstök” ses olika människor och familjer som håller på med 

förberedelser inför julen. Det genomgående i reklamfilmen är att julstöket inte blir riktigt som personerna 

tänkt sig och att de stöter på olika problem med utförandet av dessa. Genom hela reklamfilmen spelas 

låten ”It’s all right” (1963) med Curtis Mayfield och The Impressions (iTunes, 2015). Mot slutet av 

reklamfilmen tycks ändå människorna finna sig i att julstöket inte går som planerat. I en avslutande 

sekvens i filmen syns texten ”IKEA - allt för ditt julstök” och IKEAs logga (för fullständig denotativ 

beskrivning, se bilaga 8.1). 

 

I SAS reklamfilm ”God jul önskar SAS” ses två flickebarn sitta bredvid varandra på en bänk i en 

flygplanshall. Den ena flickan undrar om tomten kommer veta att hon är hos farmor över jul. Och den 

andra flickan försäkrar henne om att tomten vet om det. Den första flickan säger då ”Hur ska han hinna 

till alla barn?” och den andra flickan svarar ”Jag vet inte”. Bakom dem ses då jultomten som kommer 

dragande på en rullväska, på väg mot receptionen och incheckningen. I reklamfilmen syns även texten 



18 
 

”Boka PLUS när något är viktigt” och ”God Jul önskar SAS”. SAS blåvita logga syns även till vänster om 

texten (för fullständig denotativ beskrivning, se bilaga 8.2). 

 

I UNICEF reklamfilm ”This Christmas, it is not the thoughts that count. It’s the gifts” ses en jultomte leta 

efter människor I ett ödsligt hus och han är där för att dela ut julklappar. Han hittar inga människor men 

det finns indikationer på att någon familj har bott där eftersom det finns rester av mat på en tallrik. 

Reklamfilmen miljö indikerar även på att någonting hemsk har hänt familjen som bott där, då det ligger 

krossat glas på golvet och när jultomten hittar en nalle så kan mottagare av filmen tänkas förstå att 

någonting måste har hänt familjen och ett barn (för fullständig denotativ beskrivning, se bilaga 8.3). 

I Rädda Barnens reklamfilm ” Årets julklapp: Ingenting” ses olika människor som har funderar på att 

köpa eller har köpt ”ingenting” i julklapp till någon. I slutet av reklamfilmen syns texten ”Årets julklapp 

INGENTING” och under den finns Rädda Barnens logga. En ny text dyker därefter upp i bild mellan 

loggan och den föregående texten och där står ”Köp gåvobevis till alla som redan har allt på 

räddabarnen.se”. En barnröst läser även upp den föregående texten högt, samtidigt som den visas (för 

fullständig denotativ beskrivning, se bilaga 8.4). 

 

5.1.2 Julen, rituell symbolik och myter 

Förekomsten av julen är återkommande i alla de fyra reklamfilmerna. Hur julen gestaltas och vilka myter 

om julen reklamfilmerna använder sig av för att rekonstruera budskap skiljer sig däremot åt. Genom den 

semiotiska och retoriska analysen av reklamfilmerna framkom att IKEA gestaltar julen genom de attribut 

som finns med i bild, exempelvis genom färger, föremål, sysselsättningar eller händelser som är typiska 

för julen och den kristna traditionen. Dessa kan även tolkas som symboler för julen. Som exempelvis 

färgen röd, julstjärnor, adventsljusstakar och julaktiviteter. Genom den omgivande miljön i reklamfilmen, 

kan mottagaren av filmen, inges känslan av att den utspelar sig i juletid.  

 

Julen gestaltar IKEAs reklamfilm även genom de familjer som förbereder sig inför julen och genom 

myten om ”julstressen”. Mottagaren av reklamfilmen kan tolka dessa som ögonblick i vardagen där olika 

människor försöker fixa inför julen, men som i sina julaktiviteter stöter på olika problem med att 

genomföra dem. Mottagaren av filmen kan göra tolkningen att människorna i filmen försöker få julen 

som de tänkt sig, genom att människorna uppvisar missnöje över sina misslyckade julförberedelser. 

Mottagaren av filmen kan här tänkas identifiera sig med människorna i filmen och engageras genom en 

igenkänningsfaktor kring julen. Samt av sympati, för att man vill att människorna i filmen ska få den 

perfekta julen.  

 

Julen som är en kristen tradition, är en närmast helig tid för många av oss, något som IKEA kan tolkas 

anspela på i reklamfilmen, som högtid och myten om ”julstressen”. De finns förutfattade meningar och 
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myter om hur exempelvis knäck ska se ut. När de i filmen inte blir så, kan mottagaren av filmen förutsätta 

att det gått fel. Beroende på hur reklamen gestaltas kan denna hjälpa till att främja tänkt budskap att nå 

fram till mottagaren (se 3.1.2). Utifrån tidigare forskning kan det vara så att reklamfilmen genom att 

använda rituella symboler, vill skapa och överföra ett budskap och en mening till mottagaren. Rituella 

symboler i IKEA reklamen kan här också ha använts för att påminna mottagaren om vad som behövs 

under ritualen för att berika denna. IKEA kan därför vilja påminna mottagaren om att inhandla saker till 

julritualen (se 3.4). 

 

I SAS reklamfilm kan mottagaren av filmen få känslan att filmen utspelar sig i en vänthall på en flygplats. 

Genom fönstret kan man se flygplan och en kvinna, som mottagaren kan tolka som en flygvärdinna, går 

förbi. Det står även SAS på flygplanen och bagagevagnen, vilket gör att man kan tolka reklamfilmen som 

SAS. Genom att det förekommer julgranar, julbelysning och en jultomte i filmen kan mottagaren av 

filmen tolka att den utspelar sig i juletid. Mottagaren kan vidare genom jultomtens traditionsenliga klädsel 

och tomteutseende sluta sig till att det är jultomten. Reklamfilmen använder sig av myten att tomten 

kommer med julklappar till barnen. Jultomten har ett symboliskt värde för mottagaren genom det som 

flickorna säger i reklamfilmen, att tomten måste hinna till alla barn. Samtidigt som mottagaren kan 

uppfatta att jultomten ska flyga med SAS, kan denna även dra slutsatsen att SAS flygplan går i tid. Detta 

förstärks och bekräftas av texten i slutet av reklamfilmen som säger ”Boka PLUS när något är viktigt”. 

Mottagaren kan också förstå att det är kring juletid som reklamfilmen utspelar sig, på grund av 

julattributen. Coca colas julreklam har fått drycken att förknippas med julhögtiden. Både SAS och IKEA 

kan tänkas använda sig av julen i reklamfilmen för att finnas i konsumenternas medvetande inför/under 

högtiden och för att därmed främja konsumtion av deras varor och tjänster. IKEA och SAS reklam kan 

därför vara ett sätt att påminna om vad som behövs i det kristna julfirandet (se 3.4).  

 

Genom det som utspelar sig i UNICEFs reklamfilm kan mottagaren av filmen tolka att filmen använder 

sig av myten om jultomten som delar ut julklappar. Mottagaren av reklamfilmen kan därmed också sluta 

sig till att det är julafton. Genom miljön i filmen kan mottagaren vidare tolka att det inte är juligt i de rum 

där tomten befinner sig. Känslan kring varför det är så väcks hos mottagaren genom att det inte ser ut som 

man kan förvänta sig i juletid. Därigenom väcks mottagarens känsla av att någonting hänt. Då jultomten 

letar efter människor men inga människor syns till. Mottagaren kan tolka det som att jultomten vill lämna 

en julklapp. Eftersom köket ger känslan av att inte vara svenskt, stärks känslan hos mottagaren att filmen 

utspelar sig i utlandet. Genom nallen kan mottagaren tolka att det har bott barn i huset. Mottagarens 

känslor bekräftas sedan av texten: ”This Christmas, there are 25 million refugee children”. I bakgrunden 

hörs ljud, vilka kan tolkas som att det kan vara krig och att det kan vara det som drabbat familjen. Texten 

“But there is a way to reach them” förklarar för mottagaren hur det som kan uppfattas av reklamfilmen 

kan lösas. Att UNICEF använder sig av myter om julklappar kan vara ett sätt att uppmärksamma 

mottagaren av filmen om hur denna kan uttrycka sin givmildhet, genom gåvor till dem som behövande. 

Att vara givmild är någonting som man enligt kristen tradition ska vara, speciellt under julen (Lilja och 

Po, 2014).   
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Genom att Rädda Barnens reklamfilm analyserats utifrån semiotiska och retoriska element kan man se 

hur Rädda Barnen använder sig av julen i filmen, genom användande av julattribut som förknippas med 

julen. Rädda Barnen använder sig även av den kristna traditionen att skänka gåvor vid jultid. Rädda 

Barnen använder sig här av myten om att traditionen först och främst är att ge bort fysiska julklappar men 

argumenterar genom sin reklamfilm för en annan norm, att genom bort ingenting. Mottagaren av 

reklamfilmen kan göra denna tolkning utifrån vad denna uppfattar från reklamfilmen. I exempelvis en 

sekvens kan mottagaren tolka att en flicka är entusiastisk över de julklappar som hon önskar sig och att 

kvinnan/mamman förväntar sig att det hör julen till. När kvinnan hör att pojken/sonen önskar sig 

ingenting, får mottagaren, känslan av att hon blir häpen. Mottagaren av reklamfilmen kan då få känslan av 

att det kan vara för att pojken går emot uppfattningen om att önska sig julklappar. I en annan sekvens får 

en ung kvinna reda på att pappa ska få ingenting av den som hon pratar med. Mottagaren av reklamfilmen 

kan tolka att det kommer oväntat för kvinnan och också få känslan av att det går mot normen, det vill säga 

att man ska ge bort julklappar. Den känslan byts tvärt ut när kvinnan sen säger att ”Det tänkte ju jag ge”. 

Då kan mottagaren istället göra tolkningen att kvinnan i själva verket oväntat tänkte ge ”ingenting”, och 

man får känslan av att hon verkligen ville ge sin pappa det.  

 

5.1.3 Trovärdighet 

Mottagaren av IKEAs reklamfilm kan tänkas känna trovärdighet genom att de händelser som utspelar sig 

i filmen hade kunnat inträffa i verkligheten. Trovärdigheten förstärks genom att filmen känns okonstlad 

och verklighetsförankrad i jultraditionen och mottagaren kan därigenom känna förtroende. Denna kan 

också känna trovärdighet i att IKEA verkar värna om att hjälpa till i julstöket genom att i reklamfilmen 

uttrycka att det blir jul ändå, även när julstöket går fel. 

 

Att SAS reklamfilm utspelar sig i en flygplats vänthall stärker trovärdigheten, genom att situationen på så 

sätt känns verklighetsförankrad. Genom det barnen säger, kan mottagaren förstå att det är viktigt att 

tomten kommer i tid till alla barn. Mottagaren av reklamfilmen kan också göra tolkningen att de båda 

flickorna ska åka hem till någon släkting över julafton/julen och därför är på flygplatsen. Genom att 

använda sig av jultomten som måste komma i tid, stärks trovärdigheten och förståelsen för att flygplanen 

går i tid. Trovärdigheten förmedlas genom jultomten som, mottagaren kan tolka, väljer SAS Plus för att 

hinna dela ut alla sina julklappar. Mottagaren kan beröras av flickorna som tror på tomten och att den ena 

flickan undrar om tomten kan veta att hon är hos farmor på julafton. Mottagaren kan också uppfatta att i den 

verklighetsförankrade situationen uppstår en komisk situation, när tomten helt oväntat faktiskt syns på 

flygplatsen.  

 

I UNICEFs reklamfilm stärks trovärdigheten genom UNICEFs logga, då mottagaren kan känna 

förtroende för varumärket UNICEF, som är känt för att arbeta på uppdrag av bland annat FN (UNICEF, 

2014). Texten, som ger en förklaring i reklamfilmens slut, stärker också filmens trovärdighet genom de 
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fakta den anger. Genom texten i slutet av reklamfilmen och de produkter som UNICEF visar upp, kan 

mottagaren känna att man med små medel kan hjälpa till, och därigenom uttrycka sin medkänsla. Att 

mottagaren efter att ha sett reklamfilmen känner att den vill göra det möjligt, framförallt för barnen, att få 

fira jul. 

 

I Rädda Barnens reklamfilm stärks trovärdigheten hos mottagaren av reklamfilmen genom att filmen 

beskriver trovärdiga händelser ur vardagen, där olika människor i olika situationer pratar om julklappen 

”ingenting”. Reklamfilmen kan upplevas mer verklighetsförankrad genom att jultraditionen i övrigt 

återspeglas, då föremål som förknippas med julen finns med.  Men trovärdigheten skiftar, för det är enligt 

normen inte trovärdigt att man ger bort ingenting. Men genom de verklighetsförankrade situationer som 

förekommer i reklamfilmen, förefaller det också mer trovärdigt att det förekommer. Trovärdigheten i 

budskapet stärks även genom Rädda Barnens varumärke, då det för många är en välkänd 

hjälporganisation (Rädda Barnen, 2014). Att det är Rädda Barnen som ligger bakom reklamfilmen får 

mottagaren klart för sig genom logga och text i slutet av filmen. Rädda Barnens reklamfilm kan i sin 

argumentation i att försöka få konsumenten att köpa ”ingenting”, bli ett sätt att försöka skapa nya 

kulturella ritualer rörande julklappsinköp (se 3.4).  

 

5.1.4 Budskap och förnuft 

I IKEAs reklamfilm kan mottagaren av filmen, tolka in en känsla av en vändning, när människorna i 

reklamfilmen tycks acceptera missödena. Till exempel får mottagaren känslan av att mannen, trots att 

ljusslingan förblir ihoptrasslad, är nöjd. Mottagarens tolkning av reklamfilmen förstärks av den slutgiltiga 

texten “#detblirjuländå” och “IKEA - allt för ditt julstök”. Genom IKEAs reklamfilms slutord kan 

mottagaren dra slutsatsen att oavsett hur det går med mina julförberedelser så blir det ändå jul. Bara jag 

har tillgång till julsakerna för att förbereda julen. Mottagaren kan också genom filmens avslutande logga 

dra slutsatsen att julsakerna, inredning och andra produkter i filmen finns hos IKEA. Att det går bra att 

handla hos IKEA det som behövs inför julen. Bakgrundsmusiken som går “It’s all right, say it’s all right” 

bidrar till att mottagaren känner att, även om aktiviteterna inte går som planerat i reklamfilmen, är det 

okej ändå. IKEA kan därigenom kännas vara tröstande och mottagaren kan få känslan att IKEA vill hjälpa 

denna som kund i sitt julstök. En känsla uppstår genom människorna och julaktiviteterna, att det kan gå 

fel i julstöket men att det löser sig med hjälp av IKEA.  

 

IKEA talar till mottagarens förnuft genom reklamfilmens uppbyggnad, där man får följa olika människor 

i deras misslyckade julförberedelser, men som visar att det blir jul ändå. Reklamfilmen talar även till 

mottagarens förnuft genom alla exempel på olika människor som oavsett hur lyckat julstöket blir, ändå 

firar jul. IKEA kan genom reklamfilmens uppbyggnad också tala till mottagarens förnuft genom att 

indirekt uttrycka att mottagaren kan ta det lugnt då IKEA hjälper till med julstöket, vilket även förstärks 

av bakgrundsmusiken som går ”It’s all right”.   
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Utifrån analysen och gestaltningen av IKEAs reklamfilm, kan jag även göra tolkningen att budskapet 

skulle kunna vara att IKEA vill visa att de tänkt på att människor kan ha det stressigt i sina förberedelser 

inför julen. Att IKEA därigenom blir lösningen som kan hjälpa till med julstöket och att IKEA utifrån den 

retoriska analysen samtidigt kan uttydas vara en vän och en tröst. Där IKEA kan mena att företaget kan 

vara lösningen i ”julstressen”. Samtidigt kan IKEAs reklamfilm vilja förmedla budskapet till kunden att: 

”Ta det lugnt, även om julförberedelserna går fel så löser det sig ändå, med IKEAs hjälp”. Fokus med 

budskapet kan därför tänkas vara att IKEA vill visa att de vill hjälpa mottagaren/kunden och att de 

uppmärksammat kundens behov. Och att IKEA samtidigt i det budskapet säger att lösningen och varorna 

finns på IKEA. Utifrån den säljfrämjande kulturen och Wernick (1991) kan IKEA genom att fokusera 

innehållet i sin reklamfilm på att hjälpa kunden, vilja visa att de först och främst inte fokuserar enbart på 

sin egen vinst i sammanhanget utan även på kundens, och därigenom framställa sig i positiv dager (se 

3.1.1). 

 

Genom den retoriska och semiotiska analysen av SAS reklamfilm framkom att filmen ger mottagaren av 

filmen känslan att SAS hjälper de som reser med Plus att komma i tid dit de ska, även kring julafton/julen. 

Genom att jultomten väljer att flyga med SAS talar reklamfilmen till mottagarens förnuft, genom att 

mottagaren på så sätt kan förstå innebörden. Nämligen, vill man komma i tid, borde man boka SAS Plus 

precis som tomten.  

 

SAS budskap med reklamfilmen till mottagaren kan tänkas vara att retoriskt kommunicera ut argument 

för tjänsten att flyga med SAS, när det är viktigt att komma i tid. Mottagaren kan tolka att SAS använder 

jultomten i reklamfilmen på ett komiskt men övertygande sätt för att förmedla budskapet att SAS flyg går 

i tid. Då mottagaren kan tolka att det är viktigt för jultomten att hinna till alla barnen på julafton, så lovar 

SAS samtidigt att deras flygplan går i tid och jultomten blir ett sätt att beskriva detta. SAS gestaltar 

genom jultomten och barnen ett budskap, där de berättar att de kan hjälpa kunden att träffa nära och kära 

på julen. En tolkning mottagaren kan göra då SAS i reklamfilmen visar att jultomten väljer SAS för att 

hinna dela ut sina julklappar, men även att barnen väljer att åka med SAS på julen för att hinna åka till 

sina släktingar. SAS utnyttjar på så sätt julen som tradition och myten om tomten för att kunna beskriva 

och skapa mening i en tjänst, och samtidigt visa att de bryr sig om att kunden kommer i tid när någonting 

är viktigt. Då även resande till släkt och vänner hör jultraditionen till.  

 

Utifrån den säljfrämjande kulturen kan SAS genom att försöka visa att de vill hjälpa kunden - och inte 

bara sälja resor - få SAS att framstå i mer positiv dager än om budskapet bara hade varit att framhäva 

resorna, utan att se till kundens behov (se 3.1.1). Utifrån tidigare forskning kan IKEA och SAS använda 

sig av dessa budskap, då det är denna sida som de är intresserade av att gestalta/visa upp i reklamfilmerna 

(se 3.4). 

 

Genom uppbyggnaden av UNICEFs reklamfilm kan mottagaren förstå filmens budskap. Det vill säga att 

det är trovärdigt att inte alla barn, på grund av krig etcetera, kan få julklappar av jultomten. Mottagaren av 
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filmen kan känna medkänsla över att någonting verkar ha hänt en familj med barn. Mottagaren berörs 

vidare av det upplevda ödet. Genom att visa UNICEFs produkter kan mottagaren förstå hur denna kan 

hjälpa till. Mottagaren kan också känna att UNICEF gör det möjligt att spendera pengar på en julklapp 

som hjälper dem bidra till en annan människas välmående. Genom reklamfilmens uppbyggnad väcks 

mottagarens medkänsla och förnuft för att alla barn borde få julklappar av tomen. Det är en sådan stark 

tradition i alla hem och mottagaren kan förstå genom reklamfilmen hur bra vi har det i Sverige som 

slipper krig och dylikt. 

 

Utifrån semiotiska element och retoriken kan mottagaren tolka att UNICEF gestaltar och använder sig av 

jultraditionen i sin reklamfilm för att vädja till kundens välvilja. UNICEFs budskap med reklamfilmen 

kan av mottagaren tolkas som att UNICEF vill förmedla att alla familjer borde få fira jul och få 

julklappar, men att alla inte är så priviligierade i världen. Reklamfilmens budskap blir ett sätt att 

informera om vad mottagaren kan göra för att hjälpa till, utan att själv behöva leverera hjälpmedlen. 

Mottagaren kan tolka detta som att om jag hjälper till, så kommer det kännas bättre för mig, när jag vet att 

jag bidragit till att hjälpa andra. Eftersom julen är en tradition kan det finnas en självklarhet i budskapet, 

till mottagaren, om att alla borde få fira jul. Julen är också en tid då man ska vara extra givmild (Lilja och 

Po, 2014). UNICEF kan därför tolkas använda sig av julen som en övertalningsmetod. UNICEFs 

reklamfilm kan uppfattas vara utformad för att göra mottagaren mer givmild och få denna att känna att 

den vill bidra. Mottagaren kan också känna att UNICEF gör det möjligt att spendera pengar på en 

julklapp som hjälper dem bidra till en annan människas välmående. Utifrån tidigare forskning kan 

UNICEFs användande av rituell symbolik i reklamfilmen vara ett sätt att uppmärksamma 

mottagaren/kunden på de julklappsalternativ som finns på marknaden (se 3.4). 

Genom Rädda Barnens reklamfilm kan man inledningsvis se och tolka att filmen framhåller att 

“ingenting” inte är att se som en norm att ge bort i julklapp. Men genom reklamfilmens fortsatta 

gestaltning argumenterar filmen för att julklappen “ingenting” är någonting som går att ge bort i julklapp. 

Och som kan tolkas borde bli mer vanligt att ge bort i julklapp, då den går att se som en välgärning. 

Gestaltningen av detta kan av mottagaren tolkas som att det sker på ett humoristiskt sätt. Det gör att 

mottagaren kan uppleva sig mer mottaglig för budskapet. Genom texten ”Årets julklapp INGENTING” 

och Rädda Barnens logga kan mottagaren förstå vad ingenting är och budskapet faller på plats. Varför 

man ska ge bort ”ingenting” bekräftas av texten ”Köp gåvobevis till alla som redan har allt på 

räddabarnen.se”. Mottagaren förstår nu varför det är okej att köpa och ge bort ingenting. Det kan nu 

tolkas som en god gärning att ge bort ”ingenting” (gåvobevis), till den som redan har allt. Då kan man ju 

faktiskt ge bort ingenting. Rädda Barnen använder sig här av myten om att ge bort julklappar (se 3.2.2). 

Mottagaren kan också tolka det som att köpa ”ingenting” av Rädda Barnen för att ge bort förenklar 

”julstressen” och är det slöa/bekväma alternativet gällande julklappsinköp. Vilket kan tolkas som positivt 

hos kunden/mottagaren.  

Rädda Barnens reklamfilm kan genom sitt budskap tolkas vädja till mottagarens förnuft att ge bort 

ingenting i julklapp, när man redan har allt. Detta förmedlas bland annat genom en sekvens som visar en 
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äldre kvinna som får ingenting i julklapp och tycker det är fint. Reklamfilmen visar även mottagaren 

genom denna sekvens, att någon som får ingenting i julklapp tycker att det är fint. Mottagaren blir 

därigenom succesivt övertygad om att ”ingenting” är en bra julklapp att ge bort. Genom hela 

reklamfilmen ges en ledtråd om att man kan köpa ingenting och ge bort i julklapp. Mottagaren kan så 

småningom också uppfatta att ingenting är en benämning för någonting annat. Rädda Barnens reklamfilm 

visar på ett humoristiskt sätt hur ”ingenting” kan köpas i julklapp. Genom alla exempel kan man som 

mottagare känna igen sig och börja fundera över om ”ingenting” kanske ändå inte vore en bra julklapp att 

köpa till någon. Mottagaren kan känna att ge bort ”ingenting” i julklapp vore ett enkelt inköp och att 

Rädda Barnen på så sätt hjälper en i ”julstressen”. Mottagaren kan också känna att reklamfilmen, 

samtidigt som den talar för att ge bort ingenting för att göra en välgärning och hjälpa någon annan, talar 

för antikonsumtion, miljömedvetenhet och kritiserar kommers. Denna känsla kan mottagaren få då 

reklamfilmen speciellt uttrycker att man ska köpa ingenting till någon som redan har allt. Vilket 

mottagaren/kunden kan känna är ett argument i sig till varför ingenting är en bra julklapp att ge bort, då 

denna kan känna sig värna om miljön. Rädda Barnens reklamfilm talar till mottagarens förnuft i att köpa 

”ingenting”, för att samtidigt vara miljömedveten genom att inte konsumera en fysisk julklapp. 

Både UNICEFs och Rädda Barnens reklamfilmer kan vara ett sätt till att försöka få konsumenterna att 

bidra till hjälporganisationerna och därigenom vädja till kunderna givmildhet att bidra. Men filmerna kan 

även vara ett sätt att försöka skapa nya kulturella ritualer.  

 

5.1.5 Kundorienterad 

Rädda Barnens budskap är inriktat på att du bör köpa ”ingenting” i julklapp, och på varför det är att se 

som ett alternativ till andra julklappar på marknaden. Reklamfilmens budskap är även, att om någon redan 

har allt, så kanske ”ingenting” kan vara en extra bra julklapp att ge bort. Rädda Barnens reklamfilm är 

därmed både ”organisationsorienterad” och ”kundorienterad”, det vill säga reklamfilmen inriktar sig på 

både organisationens och kundens/marknadens behov. Det eftersom reklamfilmen talar till mottagarens 

förnuft i att köpa ”ingenting” för att samtidigt vara miljömedveten genom att inte konsumera en fysisk 

julklapp. Budskapet kan också tolkas som att julklappen ”ingenting” är enkel att köpa, att mottagaren 

tolkar ”ingenting” som ett bra alternativ till andra julklappar i ”julklappsstressen”, och som ett 

slöare/bekvämare alternativ. Budskapet kan vidare tolkas som att det kritiserar omfattande kommers. Det 

är en viktig strategi, enligt tidigare forskning och den säljfrämjande kulturen, att marknadsföra en ideell 

organisation/hjälporganisation som mer säljande (se 3.1.1 och 3.4). 

Utifrån tidigare forskning kan Rädda Barnens gåva till någon annan fungera som en kommunikationsprocess, 

där gåvan är ett sätt för givaren att få feedback av den man ger gåvan till. Där Rädda Barnens gåva kan bli 

vald av givaren för att den säger något om givaren (omtänksam, generös, miljömedveten) hos den som 

mottar gåvan, och att fördelarna för givaren hos den som mottar gåvan, är det som dominerar vilken gåva 

som ges bort. Mot denna bakgrund kan Rädda Barnens reklamfilm vara en övertalningsstrategi gentemot 
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mottagaren, för att förmå denna att gå emot normen och köpa ”ingenting” i julklapp. Reklamen kan även 

vara ett sätt att informera mottagaren om vilka julklappsalternativ som finns på marknaden (se 3.4).  

UNICEFs, SAS och IKEAs reklamfilmer kan även sägas vara kundorienterade. UNICEFs då 

reklamfilmen talar för att du som konsument kan köpa din julklapp via nätet, vilket underlättar 

julhandeln. IKEA och SAS visar att de kan hjälpa kunden. IKEA genom att det har det du behöver inför 

julstöket och kan tolkas vara tröstande och därigenom tillgodoser detta kundbehov. SAS kan genom sin 

julreklam tolkas uppmärksamma kundbehovet att deras resenärer ska kunna komma fram i tid, även under 

julen.   
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analys och resultat. Slutdiskussionen har för 

avsikt att svara på studiens frågeställningar samt uppnå syftet att undersöka hur de två kommersiella 

företagen (IKEA och SAS) respektive hjälporgansationerna (UNICEF och Rädda Barnen) använder sig 

av föreställningar om julen för att konstruera budskap i sina reklamfilmer. Vidare diskuteras hurvida det 

kan finnas kommunikativa och bildmässiga likheter och skillnader i hur varumärkena konstruerar 

budskap i reklamfilmerna och varför varumärkena väljer att använda sig av just dessa budskap i filmerna 

(utifrån mottagarens möjliga tolkningar). 

 

 

 Hur rekonstrueras budskap genom föreställningar om julen i de kommersiella företagens (IKEA 

och SAS) respektive hjälporganisationernas (UNICEF och Rädda Barnen) reklamfilmer utifrån 

semiotiska och retoriska element? 

 

Genom redogörelsen nedan besvarar jag uppsatsens syfte och frågeställning, där jag undersöker hur de två 

kommersiella företagen IKEA och SAS respektive de två hjälporganisationerna UNICEF och Rädda 

Barnen använder sig av föreställningar om julen för att framställa budskap i sina reklamfilmer. Likt 

Bohem et al (2010) studie, där de utifrån gestaltningsteorin, drog slutsatser om mediers inramade 

innehåll. Så kan jag genom att studera reklamfilmernas semiotiska och retoriska element dra slutsatser om 

reklamfilmernas gestaltningar och utifrån det dra paralleller till varför det kan vara så.    

Den semiotiska innehållsanalysen (se 5.1 - 5.1.5) av de kommersiella företagen IKEA och SAS 

reklamfilmer visar att filmerna gestaltar julen genom den omgivande miljön, julattribut, färger och myter 

om julen. I IKEAs reklamfilm gestaltas julen framförallt genom de julförberedelser som människorna 

håller på med. Reklamfilmen använder sig vidare av jultraditionen som högtid och ”julstressen” för att 

gestalta ett budskap. Genom den retoriska analysen framkom att IKEAs reklamfilm skapar trovärdighet 

genom att vara verklighetsförankrad i jultraditionen och okonstlad. Genom att händelserna i filmen skulle 

ha kunnat utspela sig i verkligheten kan mottagaren känna förtroende. Mottagaren kan därigenom 

engageras genom ett igenkännande.   

 

Det kommersiella företaget SAS reklamfilm använder jultomten på ett komiskt men övertygande sätt i 

filmen för att stärka trovärdigheten och förmedla ett budskap om en tjänst. Genom det kan mottagaren 

förstå budskapet, nämligen att man ska boka ”Plus” när någonting är viktigt och man behöver komma i 

tid, och att SAS hjälper dig som kund att komma i tid till dina nära och kära även kring julen. SAS 

använder sig här av myten om jultomten för att argumentera för en tjänst.  

 

Den semiotiska och retoriska analysen (se 5.1- 5.1.5) av hjälporganisationen UNICEFs reklamfilm visar 

på att UNICEF använder sig av jultraditionen och myten att tomten delar ut julklappar, för att framförallt 
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genom pathos vädja till kundens välvilja att bidra och för att förklara barns utsatthet i andra länder. 

UNICEF använder även här julklappen för att visa hur vissa barn inte får någon julklapp på grund av 

krigsomständigheter och liknande. UNICEF förklarar hur mottagaren kan ge bort UNICEFs produkter i 

julklapp och därigenom hjälpa utsatta. UNICEF talar genom reklamen om att man under juletid kan välja 

en julklapp från UNICEF som ett alternativ till andra julklappar.  

Den semiotiska och retoriska analysen av hjälporganisationen Rädda Barnens reklamfilm visar att denna 

argumenterar för att ge bort ”ingenting” i julklapp, framförallt till dem som redan har allt. Där Rädda 

Barnen genom retoriska argument uppmanar mottagaren att stödja Rädda Barnen genom att köpa ett 

gåvobevis (ingenting) till någon i julklapp. Rädda Barnens reklam visar på ett alternativ till den mer 

traditionsenliga julklappen. 

Trovärdighet i IKEAs reklamfilm skapas, då mottagaren av reklamfilmen, kan tolka att IKEA värnar om 

kundens behov genom att IKEA i reklamfilmen upplevs tänka på att många är stressade kring julen. Och 

genom att IKEA genom sitt budskap verkar vilja hjälpa kunden i julstöket. IKEAs reklamfilm talar till 

mottagarens förnuft genom att säga att IKEA har sakerna för att hjälpa dig i ditt julstök. Där mottagaren 

genom reklamfilmens uppbyggnad får följa olika människor som visar att det blir jul ändå, oavsett om 

man lyckas med sina julförberedelser eller inte. IKEA talar också till mottagarens förnuft genom att i 

filmen indirekt uttrycka ”ta det lugnt”. Att det blir jul oavsett hur det går med julförberedelserna. Vilket 

även förstärks av bakgrundsmusiken ”It’s all right”. IKEAs reklamfilm ger känslan av att vara tröstande. 

Eftersom mottagaren kan dra slutsatsen att IKEA vill hjälpa till att lösa julstressen, likt en vän som tänker 

på att människor är stressade kring julen. Där IKEAs reklamfilm använder sig av gestaltningar i 

jultraditionens förberedelser och myten om ”julstressen” för att gestalta budskapet att IKEA hjälper dig i 

dina julföreberedelser som mottagare/kund, ta det lugnt det ordnar sig. Mottagaren kan känna att IKEA i 

det avseendet blir en tröstande vän. Samtidigt som budskapet blir att IKEA påminner om att varorna som 

behövs under julstöket finns hos IKEA.  

 

Trovärdigheten för budskapet och tjänsten i SAS film stärks genom tomten som mottagaren kan förstå 

måste komma i tid för att dela ut sina julklappar, och att tomten inte hade flugit med SAS om han inte 

litat på att han skulle komma fram i tid. Därigenom talar SAS reklamfilm även till mottagarens förnuft, då 

mottagaren kan förstå innebörden. Filmen talar också till mottagarens förnuft genom de barn som 

mottagaren kan uppfatta ska åka till farmor. Mottagaren kan därigenom förstå att också allmänheten kan 

resa med SAS Plus och komma i tid även på julafton. Innebörden är att SAS hjälper dig att komma fram 

till nära och kära till julen om du bokar SAS Plus, precis som tomten och barnen. Genom att SAS 

använder sig av julföremål i reklamfilmen, som julgranar och julbelysning, kan mottagaren förstå att 

filmen utspelar sig i juletid. Mottagaren kan även känna trovärdighet genom att reklamfilmen utspelar sig 

på en flygplats och att situationen också i övrigt känns trovärdig, även när jultomten förekommer i filmen. 

SAS utnyttjar på så sätt julen som tradition, julresandet och myten om tomten för att kunna uttrycka och 

skapa mening i en annars verklighetsförankrad tjänst (se 5.1- 5.1.5 och 3.4).  
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Trovärdigheten förstärks av att varumärket UNICEF (som många vet arbetar för FN) använder sin logga i 

reklamfilmen. UNICEF kan tolkas använda sig av jultraditionen som en ”övertalningsmetod”. UNICEFs 

budskap med reklamfilmen kan vara att förmedla att alla familjer inte kan fira jul men att alla borde få 

göra det och få julklappar. Att inte alla är så priviligierade. UNICEFs reklamfilmsbudskap blir ett sätt att 

informera om vad mottagaren kan göra för att hjälpa till, utan att själv behöva leverera hjälpmedlen. 

Mottagaren kan tolka att UNICEF hjälper kunden att bidra till en annan människas välmående.  

Genom att Rädda Barnens reklamfilm beskriver händelser ur vardagen, där människor pratar om 

julklappen, kan filmen upplevas mer trovärdig för mottagaren. I reklamfilmen förekommer olika 

julattribut och julföremål som förknippas med julen, såsom julklappsutdelning, julstjärnor och julgran. 

Det gör att reklamfilmen kan upplevas verklighetsförankrad. Filmen använder jultraditionen att ge bort 

julklappar för att förmedla ett budskap. Reklamfilmen går dock samtidigt emot myten att köpa ”fysiska” 

julklappar. Rädda Barnens budskap med reklamfilmen uppfattas genom filmens uppbyggnad vara att på 

ett humoristiskt sätt förklara hur ”ingenting” istället borde köpas i julklapp. Rädda Barnen visar genom 

budskapet att det kan vara en bra julklapp då den är enkel att köpa (och på så sätt kan underlätta 

”julstressen”). Samtidigt kan filmens budskap tolkas tala mot kommers och för miljömedvetenhet, då 

reklamfilmen speciellt uttrycker att man ska köpa ”ingenting” i julklapp till någon som redan har allt.   

Efter att ha studerat reklamfilmernas innehåll och gestaltning anser jag att rituell symbolik används i den 

här studiens reklamfilmer för att överföra en mening och ett budskap till mottagaren. Något som även 

Cele Otnes och Linda M. Scott (1996) uppmärksammat i sin tidgare forskning. I såväl de kommersiella 

företagens som hjälporganisationernas reklamfilmer kan även attribut och myter om julen tänkas ha 

använts för att påminna om vad som behövs i det rituella firandet. Genom de två frågeställningarna som 

följer nedan kommer jag att undersöka varför det kan vara så.  

   

 

 Vilka, om några, likheter eller skillnader finns det mellan de kommersiella företagens (IKEA och 

SAS) respektive hjälporganisationernas (UNICEF och Rädda Barnen) konstruktion av budskap i 

reklamfilmerna, genom användning av föreställningar om julen? 

 

Jag diskuterar här, som en del av uppsatsens syfte och frågeställningar, hurvida det kan finnas 

kommunikativa och bildmässiga likheter och skillnader i hur varumärkena konstruerar sina budskap i 

reklamfilmerna. De kommersiella företagen IKEA och SAS, och hjälporgansationerna UNICEF och 

Rädda Barnen, använder sig alla av olika föreställningar och myter om julen för att rekonstruera budskap.  

 

IKEA använder sig exempelvis av julförberedelserna och myten om julstressen för att förmedla till 

mottagaren att ta det lugnt, det ordnar sig. IKEA hjälper dig/kunden och är därmed samtidigt tröstande. 

IKEA påpekar att det blir jul ändå och där IKEA samtidigt påminner om vad som behövs inför den 

krsitna jultraditionen. IKEA använder på så sätt jultraditionen för att kommunicera ut ett specifikt mål 

och för att samtidigt sälja in produkter som är lämpliga att använda i samband med julstöket. 



29 
 

 

SAS använder på ett liknande sätt jultraditionen och jultomten som ska dela ut julklappar för att 

argumentera och kommunicera ut en tjänst, och samtidigt berätta om att SAS hjälper dig att komma i tid 

till den du vill resa till kring julen. Båda de kommersiella företagen IKEA och SAS kan därför sägas 

använda sin reklam för att dels berätta om budskapet att de kan hjälpa sina kunder under julen, dels för att 

samtidigt – indirekt - informera om produkter eller en tjänst.  

 

Både UNICEF och SAS använder sig i reklamfilmerna av traditionen och myten om att tomten delar ut 

julklappar på julafton. UNICEF använder tomtens julklappsutdelning för att informera och beskriva ett 

problem och därigenom vädja till mottagarens välvilja att bidra. Rädda Barnen använder jultraditionen att 

köpa julklappar för att genom denna försöka argumentera för att köpa ”ingenting” istället för en fysisk 

julklapp. Rädda Barnen använder därigenom julklappstraditionen för att försöka påverka mottagarens 

förnuft om att ”ingenting” går att ge bort i julklapp, att julklappen kan ges till den som redan har allt. 

Därigenom kan Rädda Barnen sägas använda traditionen att många köper fysiska julklappar för att 

argumentera för att köpa ”ingenting’ som är mer miljömedvetet och mot kommers. Rädda Barnen 

använder dock inte jultomten likt UNICEF för att förmedla sitt budskap. Otnes och M. Scott (1996) 

menar att en reklamannons kan mottas som en symbolisk handling från avsändaren. Därför anser jag att 

Rädda Barnen genom sin reklamfilm kan anses försöka kommunicera ut ett specifikt mål, när de försöker 

argumentera för att köpa ”ingenting”. Jag anser att UNICEF, i sin reklamfilm, också kan anses 

argumentera ut ett specifikt mål, då de i sin film talar om för avsändaren att det finns utsatta som har 

behov av bidrag från dig som mottagare av filmen.    

 

Både UNICEF och Rädda Barnen kan därigenom tolkas använda jultraditionen för att argumentera för 

och vilja få mottagaren att skänka pengar och bidra. Rädda Barnen argumenterar dock mer för fördelarna 

som finns med att köpa ”ingenting”, istället för en fysisk julklapp. UNICEF däremot använder istället 

jultraditionen för att beskriva ett problem och därigenom vädja till mottagarens känslor och välvilja att 

hjälpa till och bidra. Både Rädda Barnen och UNICEF använder därigenom jultraditionen för att på olika 

sätt få kunder till att bidra. Både IKEA och Rädda Barnen argumenterar för att kunden kan ta det lugnt 

och att de hjälper till i ”julstressen”. IKEA med julförberedelserna och Rädda Barnen med 

julklappsinköpet. Att UNICEF och Rädda Barnen väljer att använda sig av reklambudskap som handlar 

om att mottagaren ska sätta sin givmildhet före egna fysiska julklappsbehov, kan vara för att 

organisationerna väl känner till att den kristna traditionens värderingar om att man ska vara extra generös 

i juletid (Lilja och Po, 2014). Och att UNICEF och Rädda Barnen därigenom försöker få fler bidrags-

givare.   
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o Varför kan varumärkena (IKEA, SAS, UNICEF och Rädda Barnen), utifrån mottagarens möjliga 

tolkningar, tänkas ha valt dessa budskap och vad kan dessa budskap innebära med utgångspunkt i 

teorin om den säljfrämjande kulturen?  

 

Som en sista sammankopplande del i slutdiskussionen, tar jag här slutligen upp varför det kan vara så att 

varumärkena väljer att använda sig av dessa budskap i reklamfilmerna, utifrån mottagarens möjliga 

tolkningar. Som tidigare konstaterats kan IKEA, SAS, UNICEF och Rädda Barnen alla ses använda 

rituell symbolik i reklamfilmerna, något som enligt Otnes och M. Scott (1996) kan användas just för att 

skapa och överföra ett budskap och en mening till mottagaren. Det är någonting jag anser att varumärkena 

gör men av olika anledningar. Robert Entman (1993) menar, utifrån gestaltningsteorin, samtidigt att 

rituell symbolik kan användas för att göra ett innehåll mer framträdande. Jag anser utifrån föregående 

frågeställningar att det kan vara en anledning till att samtliga varumärken i min studie använder sig av 

föreställningar om julen, det vill säga rituell symbolik, för att rekonstruera budskap i reklamfilmerna.  

 

Utifrån den semiotiska och retoriska analysen (se 5.1 – 5.1.5) och genom föredragen tolkning (se 3.1.1) 

kan mottagaren av reklamfilmerna tolka att både IKEA och SAS i sitt budskap uttrycker att de vill hjälpa 

mottagaren i ett möjligt kundbehov. IKEAs budskap kan mottagaren tolka som att IKEA vill lindra 

kundens julstress genom att hjälpa till i julstöket. Där IKEA vidare kan tolkas värna om mottagarens 

julstöksförberedelser och att IKEA därigenom uppmärksammat att många är stressade kring jul. Genom 

IKEAs reklamfilm kan mottagaren tolka att IKEA med sitt budskap också framstår som tröstande likt en 

vän, när IKEA argumenterar för att de har allt du behöver inför julstöket och att mottagaren som kund kan 

”ta det lugnt”, eftersom IKEA har lösningen.  

 

Genom SAS reklamfilm kan mottagaren tolka att SAS uttrycker att de hjälper kunden att komma i tid till 

julen. IKEA och SAS förefaller i sina filmer mindre inrikade på att kampanja för själva säljandet av en 

vara eller tjänst, och istället mer inriktade på att vilja hjälpa kunden utifrån olika kundbehov som kan 

finnas under julen. Andrew Wernick (1991) menar på att det är allt viktigare att reklam anpassas för att 

vara inriktad mot kunden. Det för att framställa varumärket i en positiv dager. Där Aeron Davis (2013) 

menar att det är en reklamstrategi varumärken tar till för sträva mot vinstmålet. IKEA och SAS använder 

sig av budskap som mottagaren kan tolka är riktade mot kundens behov. Jag drar därför slutsatsen att 

IKEAs och SAS reklamfilmsbudskap till mottagaren kan, i det här fallet, vara en reklamstrategi för att 

hamna i positiv dager hos mottagaren, vilket torde främja vinst. Samtidigt som jag utifrån Otnes och M. 

Scotts (1996) studie kan dra slutsatser om att IKEA kan tänkas använda sig av rituell symbolik i 

reklamfilmen som en sätt att påminna om att IKEAs produkter, som används i filmen, behövs för att det 

ens ska kunna bli julstök. IKEA kan vidare också vilja påminna mottagaren om att inhandla saker till 

julritualen och samtidigt tala om att dessa finns hos IKEA.  

 

Genom att se till kundens behov (som IKEA och SAS gör), menar Andrew Wernick (1991), Aeron Davis 

(2013), Jacquie L’Etang  (2006) och Sara Dolnicar och Katie Lazarevski (2009) att det kan uppmuntra till 
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konsumtion av det som marknadsförs. Den säljfrämjande kulturen, menar Wernick (1991) och L’Etang 

(2006), har blivit en nödvändighet för att skapa bra kundrelationer. Wernick (1991) menar att ingen 

reklam går att se separat från varumärket. Mot denna bakgrund anser jag att IKEA och SAS kan tänkas 

använda sig av reklamstrategin att ”se kunden” för att lättare försöka få mottagaren att konsumera de 

produkter eller den tjänst som deras varumärken säljer. Men även att IKEA och SAS vill att deras 

varumärken ska framstå som värnande om kundens behov. UNICEFs reklamfilm, kan mottagaren tolka, 

vill genom sitt budskap få mottagaren/kunden att bidra och därigenom hjälpa barn att få fira jul. Rädda 

Barnens budskap, kan mottagaren tolka, vill visa genom reklamfilmens uppbyggnad, varför 

mottagaren/kunden ska välja att köpa ”ingenting” istället för andra julklappsalternativ som finns på 

marknaden.  

 

Vidare kan tänkas att IKEA och SAS med hjälp av dessa reklamfilmer vill fortsätta skapa sig konkurrens 

kraft även på en internationell marknad. IKEAs logga är exempelvis blå och gul vilket gör det lättare att 

uppfatta att företaget kommer från Sverige. IKEA är ett välkänt företag i Sverige men även internationellt 

(IKEA
2
, 2014). Vidare kan det tänkas att varumärkerna i denna studie fortsätter att använda sig av 

julreklam kring julen, att detta precis som hos Coca cola kan bli ett sätt att förbli konkurrenskraftiga på 

lång sikt (Kretchmer, 2004). 

 

Enligt Sara Dolnicar och Katie Lazarevski (2009) har ideella organisationer/hjälporganisationer börjat anta 

affärsliknande metoder i likhet med kommersiella företag. Det på grund av att hjälporganisationer har stort 

behov av att konkurrera med andra hjälp-organisationer men även med kommersiella företag för att samla 

in pengar från bidragsgivare, för att kunna uppfylla sina uppdrag. De menar att konkurrenskraft därför är 

viktig och att hjälporganisationer som har en marknadsföring som är organisations- och kundcentrerad, 

kan ha en konkurrensfördel. Rädda Barnens reklamfilm kan genom sitt budskap till mottagaren anses vara 

både kund- och organisationscentrerad. Rädda Barnen talar om för mottagaren att de löser behovet av 

julklappar om mottagaren/kunden köper ”ingenting”. Därigenom talar Rädda Barnen, likt IKEA, om för 

kunden att denna kan ”ta det lugnt” då de båda vill hjälpa kunden i ”julstressen”. Rädda Barnen kan 

tänkas ha detta budskap för att skapa konkurrensfördelar genom att vara inriktad på kundens behov, 

samtidigt som mottagaren kan förstå att den kan bidra till organisationen på detta sätt. Reklamfilmens 

budskap blir då samtidigt organisationsorienterat.  

 

Enligt Mary Finley Wolfinbarger (2001) kan en gåva ges till en annan för att kommunicera en speciell 

mening. Rädda Barnens liksom UNICEFs gåva kan av mottagaren tolkas vara en bra julklapp om man 

som person vill visa mottagaren av gåvan att man bryr sig om att bidra. Vem man vill framstå som när 

man ger bort en gåva är nämligen det som dominerar vilken gåva som ges bort (Finley Wolfinbarger, 

2001). UNICEFs budskap i reklamfilmen kan av mottagaren tolkas mer organisationsorienterad. Då den i 

större utsträckning än Rädda Barnens reklamfilm använder sig av pathos för att vädja till mottagarens 

välvilja. Båda argumenterar dock för att köpa en julklapp för att bidra. Jag anser därför att både UNICEF 

och Rädda Barnen kan anses vara kundorienterade mot kundbehovet julklappar.  



32 
 

Utifrån denna slutdiskussion och teorin om den säljfrämjande kulturen (se 3.1.1) drar jag slutsatsen att det 

kan vara möjligt att de kommersiella företagen vill framstå som mindre ”säljande”, eftersom de väljer att 

sälja sina produkter/tjänster genom budskap konstruerade utifrån föreställningar om julen. Att de 

kommersiella företagen i reklamen ser till kundens behov för att komma i positiv dager, och framstå som 

mindre säljande, vilket de annars hade gjort om de enbart hade fokuserat på att försöka sälja 

produkterna/tjänsterna. Och att hjälporganisationerna däremot, vid en jämförelse, framstår som mer 

”säljande” när de med hjälp av sin reklam försöker sälja sina produkter och få människor att bidra till 

deras hjälpverksamhet. Enligt Maier et al (2014) kan icke vinstdrivande organisationer använda detta 

företagsliknande kommunicerande, för att försöka säkra sin finansiering och få pengar till att utföra sina 

uppdrag. Florentine Maier et al (2014) menar vidare att den ökade kommersialiseringen leder till ökad oro 

för icke vinstdrivande organisationer att inte kunna få in tillräckligt med pengar. Därför är konkurrens 

även viktigt för dessa. Att hjälporganisationerna använder sig av mer ”säljande” reklam kan därför vara 

ett sätt att främja finansieringen av denna verksamhet, där bidrag till organisationerna är ett måste för att 

de ska kunna utföra sina uppdrag. Hjälporganisationerna kan därför anses ha blivit mer affärsinriktade.   

 

Varför varumärkena har valt dessa budskap och ”strategier” kan, vilket framgår av den här studiens 

slutdiskussion, bero på att varumärkena har behov av att skapa bästa konkurrensmöjligheter på 

marknaden. Och att de budskap och strategier som har använts, har bedömts vara det bästa sättet att göra 

det på.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga – Denotation av IKEAs reklamfilm 

I reklamfilmens första sekvens visas utsidan av ett fönster. Det snöar och är  frost på fönsterglaset. I 

fönstret tänds en julstjärna. I sekvens två, inomhus, justerar en kvinna den tända julstjärnan. I de 

kommande tjugotre sekvenserna håller människor på med olika julaktiviteter. En ung man slår in en 

julklapp men pappret räcker inte till. Bakom honom syns en röd julstjärna. Bredvid står en tejprulle med 

julmotiv. En man tar ut ett bröd ur en ugn. Bredvid honom visar en surfplatta ett bröd som förställer en 

tomte. Mannens bröd har inte många likheter med tomtebrödet som visas på surfplattan. Mannen jämför 

sitt bröd med surfplattans och ser allvarlig ut. En annan man tar upp en ihoptrasslad ljusslinga ur en låda. 

En ung kvinna stöper ett krokigt ljus. Hennes uttryck är allvarligt. En man skriver på en juletikett ”God 

Jul önskar…”. De sista bokstäverna får inte plats. Han gör ett missnöjesljud. Bredvid honom finns 

julklappar och ett tänt ljus. Mannen med ljusslingan försöker trassla ut den utan att lyckas och slänger den 

i golvet. Någon fyller knäck i formar och knäcken hamnar bredvid. En kvinna försöker skära bort bränt 

kött från en julskinka men ger upp. En äldre kvinna dekorerar ett pepparkakshus, det bildas en stor 

kristyrklump bredvid de annars tunna linjerna. I sekvens tjugosex till trettiotvå står några barn vid ett 

fönster och tittar ut. Dörrklockan ringer och en man levererar en pizza. Pizzan, dekorerad med en 

julprydnad, ställs ner på ett bord där människor sitter samlade. En flicka ler. Texten ”#detblirjuländå” 

syns i vitt mitt över bilden. Runt bordet  sitter barn och vuxna och äter. I sista sekvensen hängs den 

ihoptrasslade julbelysningen upp av mannen som tänder den. I bild syns därefter IKEAs logga. Det står 

”IKEA - allt för ditt julstök”. Genom hela reklamfilmen spelas låten ”It’s all right” (1963) med Curtis 

Mayfield och The Impressions (iTunes, 2015).  

 

 

8.2 Bilaga – Denotation av SAS reklamfilm 

I första sekvensen av SAS reklamfilm ses två flickebarn sitta bredvid varandra på en bänk med ryggen 

vänd mot kameran. Utanför ett fönster står flera SAS-flygplan. En julprydd gran finns framför barnen. En 

bagagevagn med texten SAS syns också i bild. En kvinna i högklackat som drar en väska går förbi. I 

sekvens två filmas flickorna framifrån sittande på bänken. Den ena flickan säger till den andra ”Vet 

tomten att jag är hos farmor?” Bakom flickorna skymtar människor som står i en kö vid en reception och 

väntar på flyget. Julbelysning hänger vid receptionsdisken. Ytterligare en julgran syns i bakgrunden. Den 

andra flickan svarar ”Såklart han vet. Han vet allt såntdära”. Den första flickan säger sedan ”Hur ska han 

hinna till alla barn?” Samtidigt ses, bakom dem, jultomten som kommer dragande på en rullväska. Han 

går mot receptionen. Sedan syns en text, i vitt, i bild under flickorna: ”Boka PLUS när något är viktigt”. 

 När jultomten är framme vid receptionen ställer han sig bakom de andra väntande passagerarna. Den 
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andra flickan svarar ”Jag vet faktiskt inte”. Texten ”God Jul önskar SAS” syns nu i bild. SAS blåvita 

logga syns till vänster om texten.  

 

8.3 Bilaga – Denotation av UNICEFs reklamfilm  

I filmens två första sekvenser lyser en måne mot en nattsvart himmel och jultomten kommer åkande i en 

släde dragen av renar. Jultomten ler och skrockar ”Hohoho”. Under de tre följande sekvenserna ses 

jultomten landa i en eldstad. Han ställer sig upp i rummet och utropar ”Merry Christmas every one”. Han 

får inget svar. I de två följande sekvenserna är jultomten i ett annat rum. Han går över golvet och det hörs 

hur glas krossas under hans fötter. Jultomten utropar “Hoho”. Han får inget svar. En gardin fladdrar in 

mot rummet, glas och tavlor ligger på golvet. I sekvens åtta och nio är tomten utomhus. Tomten kikar in 

genom ett fönster. Inne i rummet står en teve på men inga människor syns till. I sekvens tio till sjutton 

syns en tallrik med gammal mat som det kryper kackerlackor över. Jultomten står i köket, han säger 

“Hello”. Jultomten syns stå i en korridor. Han säger “Hohoho”. Sedan ser jultomten ner mot golvet, säger 

”Ho”, och ser där en nalle som han tar upp. Golvet är dammigt och bredvid nallen ligger glasskärvor. En 

vit text syns i bild:”This Christmas, there are 25 million refugee children”. Jultomten ses härefter på 

samma ställe i korridoren, på lite längre avstånd. En vit text syns över jultomten: “But there is a way to 

reach them”. Man hör sprängningar i bakgrunden. En ny bild på varor från UNICEF syns sedan. I bilden 

finns vaccin, vätskeersättning med mera. Under varorna står det “Buy your gifts at unicef.se and we will 

deliver”. En röst säger samtidigt ”Köp julklapparna på unicef.se så ser vi till att de kommer fram”. 

UNICEFs logga ses i bild och texten ” Buy your gifts at unicef.se and we will deliver” står kvar i vitt 

under.  

 

8.4 Bilaga – Denotation av Rädda Barnens reklamfilm  

I sekvens ett till sju reser sig en kvinna och två män från ett bord.  En julstjärneblomma syns i 

bakgrunden. Kvinnan frågar männen ”Eh, just de, julklappar till de anställda, har ni tänkt på något?”. Den 

ena mannen säger ”A fruktkorg kanske”. Den andra mannen säger därefter ”Ja eller jag tänkte på en grej. 

Vad sägs som ingenting?”. En flicka med silverfärgat glitter i håret räknar högt ”12, 13, 14”. Framför 

henne står stearinljus. Hon vänder sig mot en kvinna och säger ”14 saker önskar jag mig i jul!”. En pojke 

går förbi bakom flickan. Kvinnan svarar ”Oj det var många”. Pojken ser ner mot någonting som han 

håller på med. I bakgrunden syns en tänd julstjärna. Kvinnan säger ”Du då Loui?” ”Vad önskar du dig i 

julklapp?” Loui svarar ”Ingenting”.  Kvinnan ser förvånad ut. I sekvens åtta och nio syns en ung kvinna 

med shoppingkassar. Hon står utomhus och det snöar. Till höger om henne syns en gran med 

julbelysning. Bakom henne syns en byggnad där det i ett fönster hänger en julkrans. Kvinnan pratar i 

telefon och säger ”Ska pappa få ingenting av dig?” Varefter hon utropar: ”Men det tänkte ju jag ge!”. I 
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sekvens tio till tretton ses en äldre kvinna som sitter i en fåtölj. Hon får någonting av en man som sitter 

mittemot henne i en soffa. Bakom soffan står en julgran och i ett av fönstren syns en röd julstjärna. 

Kvinnan säger ”Åh till mig?!”. Kvinnan ses läsa från det kort hon fått och hon säger ”Ingenting?!”. Hon 

ser härefter på mannen och säger leende ”Det var fint!” I bild syns sen en vit ruta med text i rött ”Årets 

julklapp INGENTING” och under den finns Rädda Barnens logga. En ny text dyker därefter upp i bild 

mellan loggan och den föregående texten och där står ”Köp gåvobevis till alla som redan har allt på 

räddabarnen.se”. En barnröst läser även upp den föregående texten högt, samtidigt som den visas.  

 


