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INTRODUKTION 
	 Bakgrund 
Jag fick hem ett reklamblad från Sveriges Annonsörer, kanske någon månad innan 
examensarbetet började. Det stod ”Ursäkta att vi stör. Vi vill bara påminna om vad reklam 
gör för Sverige” i stor svart text mot vit bakgrund. Bredvid var en illustration — en 
pratbubbla med tre kronor i. Ja, störde gjorde dom verkligen. Jag ville inte ha någon 
reklam hem till mig, men har inte orkat fixa upp en skylt som tackar nej till den. Texten på 
reklambladet, som var ett ark runt en klump av ännu mer reklam, var skriven i versaler och 
såg ut att vara tryckta för hand, som kanske potatistryck eller handgjorda trätyper. Det 
såg ut som någon hade gjort det hemma själv, eller såg ut som att det skulle se ut som 
någon hade gjort det hemma själv. Det kanske kunde vara någon som ena sekunden 
tryckt flygbladet och andra sekunden målat en banderoll till första maj? Jag ville ta reda 
på vad reklam gör för Sverige. Enligt Sveriges annonsörer ger det oss fler (kvalitativa) tv-
kanaler, skapar (god) konkurrens mellan företag så att vi bland annat får fler (bra) 
produkter att välja mellan, skapar jobb (inom kommunikation), möjliggör stora 
idrottsevenemang och möjliggör att det finns konst och förser oss med (viktig) 
samhällsinformation. Utan reklamen skulle vi ha det som i Nordkorea, tycker Sveriges 
Annonsörer. 
1

En trend jag sett i reklam och utformning av produkter (vissa av dessa konsumerar jag 
såklart själv) är ett tydligt mänskligt tilltal, jag är målgruppen och jag blir glad när någon är 
snäll mot mig. Jag har varit politiskt engagerad under en stor del av mitt ”torr bakom 
öronen”-liv. I några år har jag gjort fansin och kommit i kontakt med personer som gjort 
samma sak fast under en mycket mycket längre tid än mig. Mycket grejer i utförande, 
tilltal och estetik liknar sånt man skulle kunna hitta om man utifrån tittar på en autonom 
vänsterrörelse eller DIY-rörelse. Stark, slagordsliknande text, underdogpositionerande, 
text och bild gjort i nåt som liknar potatistryck eller andra enklare grafiktryck man kan 
göra själv i hemmet, tvångsmässigt användande av ordet revolution. När jag går från 
pendeln vid Odenplan, ner mot Sveavägen till mitt fackförbunds lokaler, ser jag två 
restauranger med tio meters avstånd mellan varandra som båda har ordet ”Revolution” 
målat på skyltfönstren. Men det är inte bara två restauranger, det är så väldigt många 
företag som vill prata till en hipp grupp unga människor. Dom gör sitt bästa med att likna 
en aktivist- eller DIY-rörelse, men det blir ofta pannkaka av alltihopa. Det blir någon slags 
schablonbild av vad dom tycker att en autonom vänsterrörelse är, eller en schablonbild av 
vad dom tycker att DIY är och hur det ser ut. Dom försöker härma och efterlikna så himla, 
himla mycket men når inte riktigt dit. 


Istället för att prata om att reklam är något dåligt, när till och med reklamen själv ofta 
säger att reklam är något dåligt som man är trött på, vill jag göra på ett annat sätt. Istället 
för att prata om att jag är arg på hela approprieringsprocessen, att det kanske trubbar 
något fint och viktigt motstånd eller kamratskap som finns och måste få finnas, är att 

 https://www.annons.se/opinionsbildning-reklam och https://www.annons.se/pa-agendan1
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kanske göra likadant som ”dom” gör. Jag gör mitt bästa med att anamma ”deras” språk, 
”deras” stelsnälla låtsade kompistilltal, fräschör, smygnationalism, kontorsvärld, corporate 
storytelling. Jag kommer försöka så himla, himla mycket men jag kommer inte riktigt nå 
dit. 


	 Syfte/Frågeställning  
Hur kan jag göra något skojigt med något jag tycker är jobbigt? Det jobbiga är alltså när 
företag snor uttryck och anda från gräsrotsrörelser och aktiviströrelser för att sälja mer 
prylar. Syftet är alltså att det ska bli något skojigt. 

PROCESS 
	 Läsa, titta och tänka 
Innan jag började mitt arbete hade jag lagt några olika reklamfilmer/kampanjer/annonser 
på minnet, som låg och puttrade ett tag och sen vaknade till liv i början av 
examensarbetesprocessen. Vissa har jag sett själv, andra har vänner skickat till mig eller 
så har jag sett dom i sociala medier eller i det stora utomhuset, den offentliga miljön. Jag 
tycker om att hitta roliga saker utomhus, en sak som från början betydde en sak i ett 
sammanhang hamnar i ett nytt sammanhang bland massa andra saker avsändaren inte 
kan kontrollera och det blir humor av det hela. För mig och många av mina reklamkritiska 
vänner blir reklamkampanjers ”buy to join”-mentalitet (att man köper en sak för att få 
samma livsstil som dom i reklamen eller att man får vara med i en grupp, ett 
sammanhang större än en själv) eller vänskapliga tilltal som ett skämt för att det är så 
uppenbart falskt, därför delar vi med oss till varandra, för att skratta lite. Det blir skojigt 
när t.ex. ett bilföretag har en copy (textinnehållet i en reklam) som skulle kunna vara en lite 
halvmossig plakatpolitisk paroll från 68-vänstern. Suzuki har, också med liknande 
handgjorda typo som Sveriges Annonsörer använt, skrivit ett manifest. Liberté, egalité, 
fraterniré blir ”Frihet! Jämlikhet! Framkomlighet!” i Suzukis värld.  Med ”Lägre 2

driftskostnader åt folket!” känner man att man är en del av en rörelse, något större än att 
bara äga en bil. En annan bilreklam är Volvos XC40 Things-kampanjen som byrån 
Forsman & Bodenfors tagit fram och frontar med på sin hemsida.  Det är även dom som 3

gjort reklamen för Sveriges Annonsörer jag skrev om i början på min rapport.  Cirkeln 4

sluter sig. Den handlar om att man inte ska äga så mycket saker, istället borde man leasa 
en bil. Det skapar frihet. Frihet, jämlikhet och framkomlighet. Cirkeln sluter sig. I Volvos 
reklamfilm följer man olika huvudpersoner som har tröttnat på konsumtionssamhället, 
dom har ätit det röda pillret, dom ser all hemsk marknadsföring och köphets ske runt 
omkring sig, såklart deltar dom inte själva i kaoset. I en scen står en man med sin lilla son 
i famnen, han bär på framtiden, och skärmar visar budskap som ”Buy more things” och 
liknande som i text och typsnitt (tjock, auktoritär sans serif) ser ut som om det skulle 

 https://suzukibilar.se/vart-manifest/2

 https://www.fb.se/work/volvo/xc40-things3

 https://www.annons.se/reklam-inte-bara-storande4
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kunna komma direkt från filmen They Live. En 80-tals B-skräckis där huvudpersonen 
hittar en låda med solglasögon, när han tar på sig dom ser han vad som egentligen står i 
alla tidningar och på alla varor i mataffären och på alla reklamskyltar. ”Obey”, ”Consume”, 
”No original thought”. Köp mer prylar. B-filmen kommer jag komma tillbaka till senare. Hur 
som helst slutar reklamfilmen lyckligt, en huvudperson åker till ett lugnare ställe med sin 
leasade, inte ägda, Volvo XC40 där hon kan andas ut, slippa all pryhelts. Ute i naturen 
såklart, som jag också kommer komma tillbaka till senare.


Juiceföretaget Innocent har fått (privat)personer i USA att mynta ordet wackaging som är 
en mix av ordet wacky (galen, tokig, knäpp) och packaging (paketering). Det handlar alltså 
om den sockersöta och övervänliga tonen som används i copy för produktreklam. 
Företagaren, entreprenören, författaren och Theresa May-supportern Richard Reed 
startade juice- och smoothieföretaget Innocent tillsammans med sina två bästa polare 
1999. I en intervju med journalisten Tim Lewis som skriver för brittiska söndagsbilagan till 
the Guardian, the Observer, gick samtalet till på detta sätt:


”- Is it true you were personally responsible for ’wackaging’ – the quirky 
labels that are now everywhere?  
- Yes, that was part of my beat. I do think, oh my God, will my long-term 	
contribution to the species be that I was the guy who introduced really 
annoying body copy on packaging? 
- Was it an Innocent innovation?  
- If we can make one claim, we can make this – that was new. I’ll tell you 
where it came from: have you seen Kingpin? 
- The tenpin bowling movie with Woody Harrelson? Of course.  
- Well, there’s one scene, it’s not an integral scene, where somebody goes 
round to somebody else’s house and says: ’Oh, I’m desperate for a dump, 
have you got anything to read on the toilet?’ The guy looks around and 
passes him a bottle of shampoo and he looks at it and goes: ’No, I’ve read 
this one already.’ That’s where the idea came from.” 
5

Här erkänner Reed att det ju är skitjobbigt med det falska, hurtiga tilltalet som han även 
verkar ha i sitt vardagliga ”tala med media”-språk, men han låter den obehagliga 
paketeringscopyn fortsätta. Det gör även hashtaggen wackaging på sociala medier. Men 
vad är då en hashtag på sociala medier? Gratis reklam eller ett tyst motstånd bestående 
av förlöjligande skratt och skoj? 


Självklart har liknande stämning funnits i reklam mycket, mycket tidigare än när två sköna 
snubbar startade Innocent smoothieföretag -99. Reklam är så stort och mycket, det är 
nästan som att tänka på rymden, man blir lite snurrig och blir medveten om att man själv 
är så väldigt väldigt liten. När jag mailade Sara Kristoffersson, författare och professor i 
designhistoria, om hennes text Allting går att sälja med humor och ironi, om ICAs 

 https://www.theguardian.com/books/2016/oct/23/richard-reed-interview-if-i-could-tell-you-just-one-5

thing-richard-branson-heston-jo-malone)
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såpoperaliknande reklam,  passade jag på att fråga henne om någon bra litteratur för 6

någon som vill läsa om corporate storytelling. Den någon var ju såklart jag. Hon tipsade 
mig om boken jag tidigare hittat bland företagarböckerna på Konstfacks skolbibliotek. Det 
kändes bra att ha hittat rätt direkt, jag kände mig också smart och uppskattad när vi 
pratade om det. Den boken var alltså Storytelling - Befolkar varumärket av Matts Heijbel. 
Matts har arbetat med corporate storytelling sen 1999 och är van föreläsare och konsult 
inom ämnet. Förutom att vara Sveriges självklara Mr Storyteller (egen utmärkelse) är han 
även journalist, författare och socialantropolog. Den boken har varit viktig för mitt arbete. 
Det är en handbok i hur man kan använda storytelling i sitt företag, hitta berättelser bland 
medarbetare och sen sprida dom för att få folk att tycka och tänka gott om företaget. Den 
är fylld av smaskiga solskenshistorier för hur bra det gått för företag som använt sig av 
corporate storytelling, men även gropar man kan stöta i på vägen till framgång. 


Jag har läst essäer och kollat vinnare på Guldäggets hemsida. Det är ett gäng priser man 
får från Sveriges Kommunikationsbyråer om man är bra på reklam, eller som dom själva 
beskriver sitt syfte, att ”lyfta fram Sveriges mest kreativa och bästa 
kommunikationslösningar och föra svensk kommunikation framåt”.  Ofta är det reklam 7

med mänskligt tilltal som vinner priser. Ofta är det Forsman & Bodenfors som får pris. 
Forsman & Bodenfors har jag återkommit till flera gånger när jag kollat på reklam som 
platsar i laget så att säga. Jag har försökt göra reklamanalyser på just Forsman & 
Bodenfors reklamfilmer för att sätta mig djupare in i vad det är som egentligen händer och 
kanske få visuell/innehållsmässig inspiration till min egen film. Jag har hållit mig till 
reklamfilm, eftersom det är det jag har velat göra i mitt examensarbete. En film, alltså. De 
tre jag har valt är en film för Visit Sweden (genom AirBnB) som är snäll och 
nationsbyggande, en hudvårdsreklam för Åhléns som är rapp i färg och musik och ska 
tilltala unga innerstadsfeminister och en för Oatly som är skojig och bjussig med 
företagets (helt mänskliga) brister exponerade. Redo eller ej, här kommer hela alltet:


 
 

 https://www.svd.se/allting-gar-att-salja-med-humor-och-ironi6

 https://guldagget.se/om-guldagget/7
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Reklamanalyser 
Stämmer allt du fått lära dig om mjölk? 
Reklam för Oatly av Forsman & Bodenfors 

Beskrivning  
Forsman & Bodenfors beskrivning av reklamfilmen låter såhär:


”In this return of Toni TV, two opposing philosophies clash as Oatly’s 
Creative Director uses whatever means possible to test Oatly’s CEO Toni 
Petersson and his commitment to plant-based oat drinks. With variable 
results, of course. The campaign also included a complaint to the Swedish 
Competition Authority, a book about delusions on milk, some old-school 
print ads and a bunch of other things.” 
8

Jag har kollat på en film i den här kampanjen, inte själva boken (För- och motboken) den 
marknadsför, som ju också är reklam! Meta.


Oatly är ett företag som gör alternativ till mejeriprodukter, med havre istället för djurmjölk. 
Toni Petersson är VD för företaget. Han är huvudpersonen i reklamfilmen tillsammans med 
företagets CD (Creative director/konstnärlig ledare) John Schoolcraft som utmanar Tonis 
tankar och åsikter om havremjölk genom att förespråka komjölk samtidigt som han har på 
sig en stor komask.


 https://www.fb.se/work/oatly/stammer-allt-du-fatt-lara-dig-om-mjolk8
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Toni åker runt i en gammal 240 med hemmagjorda Oatly-skyltar på sidorna och 
megafoner på taket. Det är en ganska grå dag, regnet ligger i luften. En vanlig, trist, 
skoldag. Eleverna har lektion som dom spontant avbrutit för att titta ut på ståhejet på 
skolgården genom fönstren. Vissa filmar med sina mobiler. Toni kör bilen i cirklar på 
skolgården för låg- och mellanstadieeleverna och ropar hejarramsor om havredryck, 
nästan som på en fotbollsmatch. John Schoolcraft springer fram i en ko-kostym och 
säger år honom att han inte kan göra reklam för havredryck på en skola för barn. Dom 
ska ju få välja själva. De frågar varandra, ”men vad är fel med mjölk?”, ”men vad är fel 
med havre?”. Toni säger att det handlar om att barnen ska välja själva, det finns ju bara 
komjölk i matsalen, och fortsätter cirkla i Volvon och ropar nu ut ”Valfrihet åt barnen, 
rättvisa åt barnen”. Oatlys feta, handskrivna font i vitt lägger sig över skärmen. Det står 
”Stämmer allt du fått lära dig om mjölk?” i versaler. Sen ser man en bild från ett klassrum, 
närbild på ett fönster med utsikten från fönstret ur fokus. Utanför fönstret åker Toni 
fortfarande runt och ropar vidare om havre, med John i ko-mask som uppgivet lunkar 
efter. En hög böcker ligger i förgrunden, med ett blått häfte på toppen. Till vänster om 
häftet finns en pil som pekar på häftet och texten ”Ladda ner den på oatly.se” i samma 
typsnitt som innan.

På häftet står ”För- och motboken” i ett annat vitt, tjockt handskrivet font i versaler fast 
denna gång med lite westernstil på bokstäverna. Under står det, lite mindre, ”Ett 
diskussionsunderlag om mjölk” i ett fejkat skrivmaskinstypsnitt som ser lite ojämnt ut. 
Oatlys standardbrödtypsnitt.


Tolkning av handlingen 
Här kan man se att både Toni och John är helt vanliga personer med brister precis som 
alla andra. Båda framstår som lite envisa och barnsliga och bråkiga, ocharmiga sidor man 
själv kan ha men kanske inte alltid vill kännas vid. Och en VD t.ex, brukar ju framställas på 
ett helt annat sätt. Man kan tänka att det är Tonis bil, han kör runt i sin gamla 
hemmafixade landsortsbruksbil, en sån som man kan köpa på blocket om man går fordon 
på gymnasiet. En ”underdogbil”, om man är VD kanske man ska åka runt i en BMW 
stadsjeep. Men inte Toni, han är både lite av ett original och en helt vanlig kille som råkar 
vara VD. John ska föreställa hans motståndare som ska förespråka ”mjölklobbyn” och 
deras argument för mjölk. Ingen är ”den vettiga rösten”, utan tanken är att man ska göra 
sig en egen uppfattning om vad man tycker är rimligt i frågan. Man uppmanas att ladda 
ner (bättre för miljön än att företaget själv trycker upp häften) För- och motboken (skojig 
referens till Motboken, en annan bok som handlar om drycker. Användandet av just det 
ordet kan skvallra om att det borde finnas en ransonering eller nån begränsning för köp av 
mejeriprodukter men ordvitsen tyder på att man kanske inte är helt seriös med den 
åsikten) där det står argument både för och emot, i demokratisk anda. Samma 
demokratiska anda som företaget Oatly antagligen har i både reklam, produktion och 
distribution, kan man tänka.


	 Tilltal

Reklamfilmens värld är en vanlig, grå, tråkig vardagsvärld. Allting rullar på som vanligt, 
men argumentationen mellan Toni och John (som har en ko-mask på sig) är det som står 
ut från det vanliga. I världen som målas upp framför oss ser det ut som att Toni, genom 
Oatly, ofta åker runt med megafoner på sin Volvo för att ropa hejarramsor om havre. Alla 
som tittar känner igen Oatlys logga, man ska förstå att Toni har med företaget att göra.


Oatly vill få fram budskapet av man ofta dricker mjölk i skolan och att det finns vissa som 
tycker det är bra (etablissemanget), den lilla mannens röst säger ”Havre!”. Tanken är att 
man ska ifrågasätta ”mjölknormen”. Oatly vill att man ska läsa deras häfte för och emot 
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mjölk för att i längden sluta dricka mjölk och börja köpa Oatlyprodukter istället för 
mejeriprodukter. 


Man ska känna att både Toni och John beter sig barnsligt, men att Toni är en skojig och 
lite hopplös figur som håller på med gerillamarknadsföring. En underdog. För skolan tar ju 
inte frivilligt in havremjölk i matsalen. Han gör det på en vanlig liten skola, så han har inte 
”stora ambitioner” som han kanske skulle haft om det vore en mycket större skola och 
det skulle varit massa roll-ups och provsmak på skolgården precis innan man kommer in 
till matsalen, det känns som att jag själv skulle kunna göra kampanjen (även om jag inte 
hade gått en konstskoleutbildning, vilket jag uppenbarligen gör). Man förstår att han gör 
det bästa han kan med det lilla han har. 


Känslan som skapas är den av vår egen trista o-glammiga vardag, en grå dag och en tom 
skolgård och en dålig Volvo. Trovärdigheten skapas genom det personliga tilltalet, Toni 
och John spelar ”vanligt fölk” som kanske inte alltid har de skarpaste argumenten men 
gör något som de brinner för. Trovärdighet skapas också genom att reklamen inte säger 
att något är bättre, argument för och emot presenteras och sägs finnas i För- och 
motboken. Sen förstår man ju vad man ska tycka är bra, med tanke på vem avsändaren 
är.


Språket är vardagligt, det som Toni ropar ut ur megafonen låter som en demonstration 
eller som någon ett gäng fotbollssupporters skulle säga om sitt lag. Det är en 
schablonbild av hur det låter att ha en åsikt och göra en aktion. Att man inte presenterar 
en sanning ska få mig som tittare att tänka själv.


Vad ska man tycka och tänka? 
Uppmärksamheten skapas genom humor, det är skojigt att en VD kör en gammal Volvo 
med hemmagjorda skyltar på och ropar tomma ord i en megafon för nästan ingen alls 
eftersom skolgården är tom. Bråket mellan nån som klär ut sig till ko och VD:n skapar 
uppmärksamhet, att VD:n bemöter kon som en jämlik men också att Toni inte beter sig 
som en VD ska göra. Det visar att Oatly kanske inte är som alla andra företag. 
 
Som tittare förstår man att Oatly är ett företag med självdistans och glimten i ögat. Och 
humor! Som är engagerade i samhällsfrågor och samhällsdebatten. 

Oatly är ett snällt och lite tokroligt företag som säkert har sina brister, precis som du och 
jag, men att det är just därför man borde handla av dom istället för ett annat 
havreproduktsföretag. Dom har gjort allt själv för hand, från skyltar till typsnitt. Kanske till 
och med den nya havreglassen? Det tyder på att det är ett litet företag drivet av kärlek 
och vänskap. När Oatly använder skyltar som ser hemmagjorda ut, typsnitt som ser ut 
som något någon ritat själv och ingen av karaktärerna i filmen ska ”ha rätt” så att man får 
göra sig sin egen uppfattning betyder det att avsändaren litar på mottagaren. Det väcker 
förtroende från båda håll.


Filmen avslutas med att bråket fortsätter mellan Toni och John som är lika envisa båda 
två. Men tittaren uppmanas att inte lyssna på dom, utan läsa fakta i För- och motboken 
och skapa sig en egen uppfattning.
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Sweden on Airbnb 
Reklam för Visit Sweden av Forsman & Bodenfors 

Beskrivning  
Forsman & Bodenfors beskrivning av reklamfilmen låter såhär:


”Imagine an Airbnb listing with open floor plan, real air conditioning, 100 000 
tempered infinity pools and panoramic terraces. It almost sounds too good 
to be true, doesn’t it? Well, it isn’t. Because we have this thing called 
Freedom to Roam that allows people in Sweden to walk and eat and sleep 
pretty much wherever they want. So we listed the entire country on Airbnb: 
airbnb.com/sweden” 
9

Filmen är en del av en kampanj där man lagt upp Sverige på Airbnb. Airbnb är en 
hemsida som förmedlar kontakter mellan någon som vill resa till ett land och bo billigt hos 
någon som redan bor där.


Visit Sweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av 
besöksnäringen via Svensk Turism AB.  Dom håller på med effektfull kommunikation för 10

destination Sverige tillsammans med några likasinnade partners och vill få fler människor 
utomlands att upptäcka och resa till Sverige vilket bidrar till större intäkter till 
besöksnäringen, fler jobb och mer över till välfärden.


 https://www.fb.se/work/visit-sweden/sweden-on-airbnb9

 http://corporate.visitsweden.com/organisation/10
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Filmen öppnas med ett hmm-ande ljud, som stereotyp ”urbefolkningssång”, man ser ett 
stort landskap fullt av gran. En man börjar prata engelska med svensk brytning. Det är 
engelsk undertext till hans prat. Han presenterar sig som Åke och säger att det här är 
hans hem, som han delar med 10 miljoner andra personer. Han har som en rundtur med 
oss, kameran skiftar mellan olika episka naturscener och han berättar om alla ”rummen” 
som alltså är olika platser i naturen. Med infinity pools och panoramafönster, som är hav 
och sjö och himmel. ”Here is where the magic happens. And here. And here” berättar han 
om andra ställen i naturen, där det är underförstått att man kan ha sex. För att vi har 
allemansrätt. Den gör att Åke kan sova, äta och gå vart han vill. Det kan du också, säger 
han till tittaren, för att ”vi” (Svenska folket) har lagt ut hela landet på Airbnb. Han avslutar 
med ”Welcome to my home, welcome to Sweden”. Vi ser en episk scen av solen som 
håller på att gå ned bakom ett berg med lite snö på toppen. Det står ”Sweden on Airbnb” 
i versaler i det omtalade typsnittet Sweden sans som används av avsändaren Visit 
Sweden. Texten är tjock och i vitt. Under den finns ett tunt horisontellt sträck med 
taglinen ”Explore the freedom to roam” (freedom to roam är allemansrätt på engelska) i 
versaler och samma typsnitt, fast en lättare variant. Under detta ser vi Airbnbs logga och 
en länk till kampanjens hemsida på Airbnbs hemsida. Det allra sista vi ser är Visit 
Swedens logga.


Tolkning  
I filmen får man följa en helt vanlig svensk med demokratiska värderingar. Man tar upp 
mycket stereotypa svenska saker som minimalistisk design, öppen planlösning, 
panoramafönster. Det blir en rolig krock när man pratar om sånt som brukar finnas 
inomhus och visar bilder på utomhuset. Sen får filmen en allvarligare ton, när man förstått 
det första skämtet. Att i Sverige har vi faktiskt allemansrätt vilket betyder att man får göra 
vad man vill utomhus. Det skojiga tilltalet i början blir senare mer allvarligt med ”fakta” om 
allemansrätten och seriös typografi i slutet. Man får nästan en tår i ögat när Åke avslutar 
med ”Welcome to my home, welcome to Sweden”.


	 Tilltal

I reklamen menas det att eftersom vi har allemansrätt i Sverige så kan man gå runt, äta 
och sova vart man vill. Sverige, som plats i reklamfilmen, är ett land med demokratiska 
värderingar där personer är lugna och mår bra och har tid för varandra.


Vad som tas för givet är att tittaren ska känna till skandinavisk design och svenska 
designtrender sen tidigare, då tycker man skämten är roligare. Om man vet hur svensk 
brytning låter och att svenskar har en självbild av att ha en pinsam brytning så är det 
också roligare.


Man ska känna med karaktären Åke, som gör voice-over till filmen. Det är han som lagt 
upp Sverige på Airbnb. Han är en mänsklig människa, han pratar engelska med svensk 
brytning. Han är lite rolig, han radar upp saker som kan finnas i ett lyxigt boende med 
t.ex. panoramafönster, men allt detta hittar han istället i skogen. Där finns det ju inget 
panoramafönster. Det är det som är skämtet. I Sverige kan man driva med sig själva, han 
pratar om att badrummet, som är en stock i ett träsk, är byggt i ”Swedish minimalistic 
style”. Han är en öppen person, då han t.ex. berättar om vart man kan ha samlag i 
Sverige - utomhus, på olika ställen. Det är vår kompis, eller snart vår kompis när vi nu 
åker till Sverige för att nyttja allemansrätten, som talar till oss. Om vi inte träffar Åke 
kommer vi kunna bli kompis med någon annan av de 10 miljoner svenskarna han pratar 
om.
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Det är genomgående episka skogsscener, det ser väldigt stort ut, det betyder att det finns 
plats för alla.  Bilderna på skogen är okonstlade, man har filmat med en jättebra kamera 
direkt över och i skogen. Dom använder norrsken på ungefär samma sätt som man kan 
använda en älg. Något vackert och magiskt och unikt för Sverige som många turister 
känner till att det finns. Personerna i filmen har praktiska kläder, Svenskarna är ett folk 
som älskar naturen och är där ofta. Det visar på att man kanske inte är så anal och 
intresserad av ”Swedish minimalistic style” som man tidigare skojade om.  Det är bara 
filmklipp med skog, ingen text förutom i slutet där man presenterar avsändare och 
projektnamn. Det betyder att man visar allt precis som det är! Man behöver inget annat 
”tjafs”, det är precis så bra som det ser ut.


Vi känner igen oss och andra i Åke, han är en riktig människa, precis som du och jag. Han 
pratar med oss som han pratar med vilken vän som helst. Han har en ”skämmig” svensk 
brytning.


Målgruppen är personer som inte bor i Sverige som ska åka hit och besöka landet, men 
också personer som redan bor här för att stärka en gemensam identitet. Det är anpassat 
till turister då man spelar på sånt som ska vara ”typiskt svenskt”; skog, renar som 
springer över nån slätt, norrsken, pratar om ”minimalistisk design”, charmig svensk 
brytning. Airbnb bygger på att man bor hos en privatperson. Det är tanken här med, att 
man ska tänka på Sverige (svenskarna) som en privatperson, som ett gött gäng som 
känner varandra och vill umgås med just dig.


Filmen gör tittaren uppmärksam från början genom det absurda i att lägga upp ett helt 
land på Airbnb. Det är ju heltokigt!


Vad ska man tycka och tänka? 
Att vi har allemansrätt i Sverige och att allemansrätten fungerar så som den förklaras i 
reklamfilmen. Man vill att mottagaren ska veta om och nyttja allemansrätten, man ska 
resa till Sverige. Man får också veta att svenskar är snälla, vänliga, demokratiska 
människor med lagom självdistans och humor som vill att just du ska åka till Sverige. 

Filmen avslutas med att Åke säger, ”Welcome to my home, welcome to Sweden” och Visit 
Swedens logga med ett snällt sans seriftypsnitt och en organiskt/naivistiskt ritad, lite 
bullig, svensk flagga bredvid uppenbarar sig över ett episkt svenskt landskap med lite snö 
och en sol som vaknar bakom bergen. Det är inte bara namnet på organisationen utan 
också en uppmaning i sammanhanget. 

Användandet av en ”kompisröst” väcker förtroende. När en kompis berättar för en om 
svenska värderingar och hur det funkar i ett land är det lättare att lita på än om det skulle 
vara en mer reklamig eller proffsig röst. Vi blir smickrade, om vi är svenskar i Sverige. 
Annars blir vi inbjudna att besöka Sverige av en vän.

 
Filmen är även här fylld av härlig humor, genom användandet av den mysiga och lite 
tokiga berättarrösten och att man jämför en bostad med utomhuset.  
Värme och känslan av att nåt är viktigt genom blockbusterlik episk naturmusik och ännu 
mer episka naturbilder.
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Älskade procedur / Precious process 
Reklam för Åhléns av Forsman & Bodenfors 

Beskrivning  
Den egna beskrivningen för reklamfilmen låter såhär:


”Åhléns department stores is Sweden’s biggest beauty retailer, with a strong 
position in customers’ minds. Still, competition is tough, and the same range 
of products and brands are available pretty much everywhere, including 
online. We thought it would be a good idea to show how Åhléns’ view on 
beauty is different, making it more attractive to our main target audience: 
modern women who like shopping and fashion, but want to shop in a 
conscious way, and who prefer brands that share their values.


Beauty is traditionally a category built on narrow, unattainable ideals, with a 
subtle but constant message saying “you’re not good enough”. We wanted 
to show another dimension: the many women (and men) who think of beauty 
and skincare as a legitimate passion, an area of knowledge, and an activity 
we spend time and money on to feel good, rather than to look good for 
someone else.” 
11

Filmen är en kort och supersnabb reklamfilm på 30 sekunder med tillhörande fotografier i 
kampanjen. Den börjar med en scen mot en immig spegel. Åhléns logotyp i deras röda 

 https://www.fb.se/work/ahlens/precious-process11
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färg - företagsidentiteten är röd och vit - uppenbarar sig stort i mitten av skärmen. En arm 
med gulmålade naglar och en rosa långärmad tröja som är dragen över handflatan, drar 
tröjärmens tyg över spegeln för att putsa bort imman. Sen kommer en ny scen med en 
kvinna som drar bort en ansiktsmask i guld från sitt eget ansikte. Ny scen med händer 
som tar kräm ur en liten liten glasburk och sen massa ansiktsspeglar där en kvinnas 
ansikte speglas och hon applicerar krämen på sitt ansikte. Det är en rosa bakgrund. Mot 
en blå bakgrund ser man en liten fickspegel där en mans ansikte speglas. Han lägger 
kräm på ansiktet. En hand smäller en såpbubbla i luften, sen ser man en kvinna som 
ligger i ett bubbelbadkar och äter vattenmelon. Vid sidan av badkaret med fötterna i 
badvattnet sitter en annan kvinna. De pratar med varandra men eftersom det bara är 
musik i filmen hör vi inte om vad. Båda har en ansiktsmask på sig. Kvinnan i badkaret 
lägger en ny ansiktsmask innan scenen bryts av samma man som tidigare speglade sig i 
en spegel som nu pillar på sitt ansikte, vi ser honom genom samma lilla fickspegel. En 
kvinna mot rosa bakgrund har en vit ansiktsmask på sig och lutar huvudet mot en spegel 
som speglar hela hennes ansikte och överkropp och händerna som trummar mot spegeln 
som om hon väntar på något. Detta förstärks av ett tick-tackande klockljud. En annan 
kille mot blå bakgrund tar upp några droppar med en pipett ur en blå flaska som han 
applicerar på ansiktet, under ögonen. Tre kvinnor sitter i en soffa med var sin rund spegel 
i var sin hand. De har håret i en handduk och håller på med olika hudvård. Kvinnan med 
vit ansiktsmask kommer tillbaka och vrålar som ett lejon medan masken spricker upp i 
hennes ansikte. Ihopklipp av scener från reklamfilmen spelas sen upp snabbt. Kvinnan i 
början fyller skärmen med sitt ansikte igen, skrubbar det. Reklamfilmens titel Älskade 
procedur fyller skärmen, i ett didon-liknande typsnitt med hårda klackar. Texten är i en 
rödrosa färg. I slutet, mot en röd bakgrund kan man läsa ”Välkommen till Sveriges 
bredaste utbud av ansiktsvård.” och återigen Åhléns logga.

Skådespelarna är alla unga men har olika hudfärg, kroppsform och etnicitet, vilket inte är 
vanligt i reklamfilm. De har bekväma underkläder, med kanske ett lite snurrat axelband på 
bh:n, vissa har hår färgat i rosa, hår under armarna, bristningar på låren.


Tolkning  
Här vill man visa att alla är välkomna till Åhléns, alla är lika mycket värda och lika vackra 
oavsett vart man kommer ifrån eller hur man ser ut. Alla kan vara intresserade av hudvård. 
Man visar att man är politiskt medveten och demokratisk genom att använda sig av andra 
människors utseenden. Det är deras USP. De säger själva att målgruppen är tjejer (och 
killar faktiskt!) som tycker om shopping och hudvård och att hudvård är en kunskap, att 
dessa personer också har politiska värderingar. Gissningsvis att man gillar Feministiskt 
Initiativ och lyssnar på Under huden med Kakan Hermansson. Detta vet Åhléns, dom vill 
visa att dom hänger med. Vi ser alla skådespelarna med ”fel och brister” som dom inte 
skulle visa i annan reklamfilm för en annan målgrupp, även om just Åhléns av anledningar 
man kan diskutera ibland är bättre på representation än andra stora varuhus. Men i 
reklamer för en annan målgrupp kanske man inte skulle ha en tjock person eller en som 
hade mörk hud eller synliga bristningar och celluliter (dom skulle man retuschera bort i så 
fall) eller tillhörde en ”subkultur” för att man har rosa hår eller en piercing. 

Man ser att Åhléns tycker att hudvård är något som kan vara avancerat och ta tid och 
därför kräver mycket kunskap men också kan vara nåt lättsamt man gör med sin kompis. 
Som sagt, alla får vara med. Till och med killar, om bakgrunden är pastelligt blå istället för 
rosa dårå.

Väldigt lik samma reklambyrås reklamfilm She’s a lady som gjordes för höstkollektionen 
2016 för H&M med modeprofilerna Arvida Byström och Cajsa Wessberg.  ”Det finns 12

 https://www.fb.se/work/hm/fall-fashion12
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väldigt tydliga regler för hur kvinnor ska vara inom modebranschen. Det ville vi ändra på, 
egentligen var det inte en svårare idé än att visa kvinnor som de fakiskt ser ute.”  var 13

motiveringen för vinsten av Årets reklambild rörligt från Resumé och Getty Images. Det 
handlar om empowerment och starka kvinnor.


	 Tilltal

Filmens budskap är att unga, lagom politiskt medvetna tjejer är intresserade av hudvård 
och Åhléns förstår varför dom är intresserade av hudvård och på vilket sätt dom är det. 
Därför ska man köpa produkter på Åhléns istället för hos konkurrenten som inte har 
samma ideologiska värdegrund som Åhléns visar att dom har.


En sanning som tas för given är att man brukar se vita, smala kroppar utan piercings eller 
en skojig hårfärg, med slät hud på kroppen. När man då, i reklamfilmen, visar andra 
sorters kroppar ger det Åhléns en politiskt medveten normbrytande aura.


Som tittare vill Åhléns att man ska känna igen sig i mallen som presenteras, lite som 
”mediaföretaget” KIT beskriver sin målgrupp, ”Nyfikna, urbana nytänkare som vågar 
utmana gamla föreställningar, som söker smarta nyheter och inspirerande sätt att leva 
sina liv.”.  Man förstår att Åhléns är några som lyssnar på en och vet vad man tycker, 14

sånt som kan vara svårt för ett företag att förstå. Det kunde lika gärna vara en själv och 
ens vänner som var med i den där filmen, ska man tänka. Eller såna man önskar att man 
var vän med.


Man använder pastelliga rosa färger för att visa att det är en feministisk reklamfilm. 
Samma sak med användandet av i ett reklamsammanhang ”icke-normativa” kroppar, men 
i samhället i stort helt vanliga personer. Kläderna är bekväma samtidigt som dom är fina, 
lite second handstil, lite urtvättat och vardagligt. Ett snurrat axelband och sådär, lite 
slappt ibland. Hur personerna ser ut visar vilken målgrupp reklamfilmen vill nå och vilka 
åsikter dom har. Snabb musik och snabba klipp visar att hudvård inte är en passiv 
process. Det finns inga priser på produkter och bara en gång ser jag ett varumärkesnamn; 
Lumene. De vill alltså hellre sälja livsstilen, positionera sig, än att sälja en särskild kräm.


Trovärdighet skapas av att modellerna/skådespelarna är helt vanliga människor som håller 
på med helt vanlig hudvård, men vardagen och människorna är upphöjda då dom är 
filmade genom den flashiga fräscha kameran. Man känner sig vacker, värdefull och 
välkommen till Åhléns för att köpa hudvård. 


Reklamfilmen är otroligt målgruppsanpassad. Dom har castat skådespelare som ser ut 
som personerna som dom anser skulle tycka om reklamfilmen. Dom är öppna med att 
dom vill ha ”modern women who like shopping and fashion, but want to shop in a 
conscious way, and who prefer brands that share their values.”. Det personliga är 
politiskt. Man ser det också i att hudvård porträtteras som en aktiv handling, inget 
passivt. Personerna tar plats med sina kroppar och vågar skratta och skrika och vara 
vackra eller mindre vackra för sig själva och utöva den älskade proceduren både själva 
och med vänner. Tack vare Åhléns.


 https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/02/16/hm-vinner-arets-rorliga-reklambild/13

 https://kit.se/2015/04/16/19936/det-har-ar-kit/14
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Vad ska man tycka och tänka? 
Uppmärksamhet skapas genom snabba klipp, starka färger och i sammanhanget 
normbrytande människor. 

Man vill att personer, genom att se reklamfilmen, ska veta vad Åhléns har för värdegrund, 
en snäll och medveten sådan. Mottagaren ska känna till Åhléns snälla värdegrund och 
därför välja att köpa sin hudvård på Åhléns istället för hos konkurenterna. Man bevisar sin 
ståndpunkt bland annat genom användandet av rosa som politisk färg och i 
sammanhanget normbrytande personer. En viktig scen är också kvinnan med vit mask 
som vrålar som ett lejon tills masken spricker, mycket energi och styrka och aktivitet.


Filmen avslutas med samma bild som när den började, en tjej som håller på med 
hudvård, fast hon gör en annan hudvårdsgrej än den hon gjorde i början av filmen, sen 
textefterspelet med att det är Åhléns igen, och att dom har Sveriges bredaste utbud på 
hudvård. Det kan vara lite skoj och lekfullt, men också seriöst. När man ser hippa 
personer vara lugna och sköna, ha roligt och må bra tillsammans med hjälp av Åhléns 
produkter vill man också vara med. Man känner trovärdighet till företaget som prioriterar 
politiska frågor och att kvinnor ska känna sig vackra, att män ska kunna använda 
hudvård, att hudvård är ett område man kan ha och förvärva massa kunskap inom precis 
som nån datorgrej eller bilgrej eller ingenjörsgrej. Att man också gör allt detta för sig själv 
och inte för en man eller den manliga blicken. Det prioriterar företaget framför att sälja en 
vara, att du ska må bra är viktigast.


	 Reklamanalyser - Vad tar jag med mig? 
Det är svårt att sätta fingret på precis vad jag plockar med mig från att se på och tänka 
kring reklamfilmerna och hur jag använder detta i min egen film. Men jag har fått en bild 
av hur en stereotyp svensk skog ser ut i reklamfilm genom att se på Visit Sweden-
reklamen, hur en kal och tom men samtidigt hipp och mysig fräschet ser ut i 
Åhlénsreklamen, hur ett mänskligt tilltal kan låta (alltså manusmässigt) i både Visit 
Sweden-reklamen och Oatlyreklamen.

Men det är inte bara vissa specifika grejer utan en anda jag försöker ta till mig, jag tror att 
jag börjat förstå vissa saker lite bättre efter att ha sett flera gånger på reklamfilmerna. 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Utförande 
Jag tänkte tidigt att jag ville göra någon slags animation. Jag är inte intresserad av foto 
eller film, alltså hur man använder en kamera och slutartid och allt sånt där. Det är för 
långsamt och petigt för en slarver som mig. Om jag skulle göra något jag kände andades 
företagande och reklamfilm skulle det inte komma ens i närheten om jag filmade själv. Att 
rita något för hand, när jag har en ganska barnslig och inte alls realistisk tecknarstil, skulle 
inte heller passa. Jag tycker om att göra kollage och har innan animerat stillbilder och 
fotokollage av bilder jag hade sparat ner på skrivbordet på min dator till en kurs i eget 
berättande med Catherine Anyango Grünewald under höstterminen 2017 på Konstfack. 
Det tyckte jag var roligt. Resultatet blev kul, spontant och bra. Jag ville försöka utveckla 
den tekniken av att animera stillbilder och kollage.


Jag började med att göra kollage av bilder från reklamfilmer som jag sen fick att röra på 
sig med kameraåkningar och att jag klippte in rörlig gratisbild i animationen, men det såg 
ganska taffligt ut. De animationer jag fick till gav inte den känslan jag ville. Kanske var inte 
källan för bilden så viktig utan mer associationerna man fick av alltet. Utan informationen 
”det här är bilder från reklamfilmer” blev de korta animerade kollagen jättetråkiga. Även 
med informationen blev de inte så kul. 

Jag gick ifrån den där grejen, försökte leta efter bilder som gav samma känsla jag ville ha, 
nån slags fräsch skog och en vit och steril kontorsmiljö.
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Jag valde, efter att jag ratat kollagen, ett stående format för min film. Som en sån där 
reklamskylt i tunnelbanan. På datorn kan man blockera annonser, man kan sätta upp en 
”Ingen reklam, tack”-skylt på dörren över brevinkastet, men ”utomhusmediet går inte att 
ad-blocka. Det går inte att snabbspola förbi. När ditt varumärke syns på en publik plats, i 
ett stort format, så inger det en känsla av storhet och självförtroende.”  Den har också 15

samma format som en mobilskärm, där vi oftast ser reklam i vår vardag, förutom i 
utomhuset. Kampanjer kan ju se ut lite hur som helst. Det kan vara en spraymall man 
uppmanas skära ut från ett paket havremjölk för att ”starta en revolution”, det kan vara ett 
enormt energidrycksföretag som betalar lön och eventuell böter för graffare som målar 
ner en stad i Tyskland, eller ett mynt som sprids där det står något taskigt om kungen. 
Och på tusen andra sätt jag inte ens skulle kunna komma på. En reklamfilm, ställd mot 
andra kampanjer, kanske är lite mossig. Men det är ett roligt format att jobba med. En film 
är som en handväska, man kan lägga in allt i den! Ljud, ljus, bild, rörelse, text. I filmen då, 
inte i handväskan.

 
Ofta är det inte så stora rörelser i reklamen på de stående skärmarna, dom ser mest ut 
som affischer eller foton med lite, lite rörelse. Det ger en lyxig känsla. ”Vi har råd att göra 
en film fast det lika gärna kunde ha varit en affisch”. Jag tänkte höra av mig till 
reklamskärmsföretag för att se om dom kunde låna ut en skärm åt mig till utställningen. 
Men sen kom jag på att jag då behöver skriva ut deras namn på olika ställen och tacka 
och bocka för att jag fått låna deras fina skärm. Det ville jag inte göra. Jag valde att ha 
med en tunnelbaneskärm från Clear Channel i sitt naturliga habitat — tunnelbanan i min 

 Är det utomhusreklam som är framtiden när maskinerna tar över https://15

www.clearchannel.se/insikt/ar-det-utomhusreklam-som-ar-framtiden-nar-maskinerna-tar/  
Karl Höglund Digital Product Specialist, Clear Channel Scandinavia

�18

https://www.clearchannel.se/insikt/ar-det-utomhusreklam-som-ar-framtiden-nar-maskinerna-tar/


film, med min film på reklamskärmen i tunnelbanan som visas på en annan skärm. Ett 
kanske skojigt metalager med en skärm på en skärm.

Jag åkte till tunnelbanan på Rådmansgatan där uppgången mot biblioteket har stilrent 
kakel och många skärmar och får in bra ljus på vissa ställen (och dåligt/inget på andra). 
Jag fotade och filmade skärmar, med mobilkamera såklart. En kille gick förbi och frågade 
om jag jobbade åt Tre, mobilföretaget. Jag sa såklart ja.


Dålig på foto men bättre på redigering, jag kunde använda någon bild jag fotat och det 
blev ett tillräckligt bra resultat.


Jag har också filmat material mot green screen, ganska mycket för att jag ville prova hur 
det gick. Jag tänkte filma händer för mer mänsklig närvaro. Det blir ofta lite för dåligt om 
man försöker animera det från en stillbild. Jag filmade med min mobilkamera i ett stativ, 
mot en green screen-filt jag lånade på skolan. Här blev också resultatet tillräckligt bra, 
man tager vad man haver och sådär.


”Vi gör det [höja den kreativa standarden och därmed föra svensk reklam framåt] genom 
att vara en naturlig plattform för en ständigt pågående diskussion om hur vi i Sverige kan 
bli ännu bättre på att kommunicera. Hur vi kan få ännu fler att engagera sig i 
samhällsproblem, pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak.”  skriver 16

Guldägget på sin hemsida. Jag fastnade för den raden, som om samhällsproblem, 
pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak skulle vara likvärdiga saker att 
engagera sig i. På Pulsen, matrebellen-affären i Flemingsberg där jag bor, var det rea på 
tysk mintchoklad. Jag köpte ett gäng och filmade den mot green screenen. Den nya 
chokladkakan med mintsmak fick en viktig plats i filmen.


 https://guldagget.se/om-guldagget/16
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För animationen i After Effects har jag kollat väldigt många timmar på tutorials på Youtube 
där (oftast) privatpersoner beskriver hur man gör olika saker. Oftast är privatpersoners 
tillvägagångssätt och hemmafixare genvägar lättare och bättre och mer välutvecklade än 
Adobes tips och support. Det är fint och bra med kunskapsutjämning, jag är glad att jag 
blivit lite utjämnad under mitt projekt och hoppas jag senare kommer kunna lära andra det 
jag har lärt mig.


Reklam ger oss önskningar och begär och kompisar. Jag ville skapa en magisk drömvärld 
där vad som helst kan hända. Jag ville få det att se glimrig, lugnt och mysigt ut. Jag har 
försökt frammana en känsla av lugn, med vattenfall och sprakande lägereldar och krusat 
vatten och böljande grantoppar. Som en meditationsvideo kanske. Upprepningar och 
överdrift i bild och rörelse och ljud. Jag har försökt fått det att likna episka skogsklipp som 
kan finnas i reklamfilmer, framför allt bilreklamer men i exemplen jag skrivit om så har jag 
inspirerats av Visit Swedens Airbnb-reklam för skogsdelarna i min film. Ett bra exempel på 
vad man har med för bilder och för natursaker när man porträtterar en svensk skog.


Samtidigt som jag försöker få till en lugn och vilsam atmosfär vill jag kila in en känsla av 
att nåt är lite fel, plastigt och konstigt. Därför tyckte jag också att det passade med att 
animera stillbilder eller klippa ihop stilla och rörliga bilder med varandra. Det kanske kan 
vara svårt att veta vad det är som är på låtsas och vad som är på riktigt. Kanske en 
liknande obehagskänsla som när företaget vill pola med dig?


Jag har använt mig av pedagogiska stilgrepp som upprepningar i bild och ljud och tal, 
jämställa något banalt med något viktigt, använda taglines, låtsaspersonligt tilltal som 
egentligen är allmängiltigt typ ”visst tycker du det är skönt att stå i duschen och sen dra 
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på lite varmare hela tiden”. Heijbel har skrivit mycket om lägerleden i sin bok, som är 
central i min film. När jag tänker på lägerelden tänker jag på människans ursprung, ett 
gäng med tovigt hår i en grotta med små djurhudar över skrevet. Det var tilltalande, att 
dra liknelser till människans uppkomst och ens egna reklamberättelser.


Jag har använt mig av en moderatblå, eller företagsblå, färg. Blått tycker jag ofta ger en 
känsla av trovärdighet, smarthet, en vilja att vara neutral. Blått är en stereotypt manlig 
färg. Blått är en politisk färg. Mäklare och personer som pluggar handels och sånt tjafs 
brukar ha blåa skjortor med vita ränder på. Vissa sorters blå kanske kan kännas 
lugnande, medan andra känns mer plastiga och företagiga. Mötet mellan dessa två är kul, 
men jag är intresserad av det sistnämnda. Blå är också en av två färger i vår svenska 
flagga.


Jag har försökt blanda bilder av svensk skog och natur med fräscha stela kontorsklipp i 
drömmiga bubblor. Som om man var i skogen men drömde om arbetet. Jag tänker på en 
serieruta av Jan Stenmark, ”På nätterna drömmer jag om jobbet, på dagarna slår det in”. 
Skogen är fräsch och naturlig, kontorsmiljön är vit och fräsch och minimalistisk. Svensk 
minimalistisk stil.


Jag har försökt anamma den här stilen så gott jag kunnat, fast att det samtidigt ska vara 
roligt. Jag tycker att det kan ge en rolig effekt, det blir min syn på hur ett kontor ser ut, hur 
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en skog ser ut, hur en reklam ser ut. Jag har gjort en reklamfilm där jag efterliknat stora 
svulstiga ”bra kamera”-filmade påkostade klipp, fast jag använt gratisbilder eller sånt jag 
fotat och filmat själv med min mobilkamera när jag är helt ointresserad av och inte har 
någon som helst kunskap om fotografi. Det är där min hand och mitt försök syns, i diffen 
mellan min efterapning och verkligheten. Jag pratade med min lärare Bitte Andersson, 
som sa att hon fått höra från kanske någon regissör att B-film är som bäst när man pillar 
och pillar och putsar och anstränger sig så himla hårt och verkligen försöker få det att se 
ut som en A-film men inte riktigt når dit.


Jag har under hela den här tiden jobbat väldigt icke-linjärt. Det är inget jag själv valt som 
någon bra metod av den ena eller andra anledningen. Jag har hoppat mellan 
bildskapande, animerande, kompositionerande, skrivande och läsande och allt annat man 
kan tänkas göra. När jag tröttnar på en grej tar en ny grej vid. Det var ett skönare sätt att 
kunna känna att man var lite spontan fast man jobbade under en längre tid än vad man är 
van vid.
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Ett tag, när jag kanske kommit på hur de flesta scener ungefär skulle se ut och bestämt 
mig för mitt manus som jag också provspelat in med min egen röst, kände jag att det 
mesta blev fult och tråkigt. Att tänka om typografin var viktigt för att det skulle bli bättre, 
som att en propp släppte och jag kunde tillåta mig själv att jobba mer organiskt med 
rörelser i text, interaktion med text och bakgrund och övertoningar där det innan varit 
kompakta färgblock och klipp som var suddiga i kanterna eller tog olika former istället för 
en rektangel.

Innan använde jag typsnittet Gerbera som var en smart och modern sans serif som ser 
lite rund och gosig och mänsklig ut. Men den tog över hela skärmen, blev stor och 
slabbig och med formatet och centrerad text såg det mest ut som en Instagram story. Jag 
hade svårt att hitta till något jag tyckte funkade bättre. Innan hade jag kollat på script-
typsnitt. Jag hittade EwãtÜw|tÇ fvÜ|Ñà som användes som rubriktypsnitt i Heijbels bok och 
även i Todd Solondz film Storytelling som visar upp två berättelser, en om en kurs på 
universitetet i kreativt skrivande och en annan om en misslyckad regissör som följer en 
misslyckad högstadieelev som vill bli programledare på tv. Karaktärerna bli misstrodda 
eller feltolkade genom filmen, kan en dokumentär ljuga eller en fördomsfull text i en 
skolkurs vara sann? Kopplingen mellan filmen och mitt arbete är väldigt liten. Men jag 
tyckte det var spännande att se samma ord i samma typsnitt på två helt olika ställen som 
jag upptäckt av olika anledningar. Jag försökte använda Edwardian Script, men det var 
väldigt svårt att få det att se trovärdigt ut då det är ganska o-trendigt. Jag försökte hitta 
nåt smaskigt mellanting, och använde mig av Anaphoria som är lite mer åt scripthållet. 
Det är ett betaltypsnitt i en stor familj, men jag hittade en gratisversion tillverkaren 
tillgängliggjort. Det var light italic, men det var också den jag tyckte passade bäst. Även 
om man använder italic som emfas och inte som brödtext i en film så fungerade det bra 
eftersom filmen inte har något behov av en typsnittshierarki. Att den är light gör den lite 
mer sirlig och skör, som en skrivstilsscript, samtidigt som den är ganska jämntjock som 
en modern sans serif.


Min provinspelade röst gillades av vissa och ogillades av andra. Jag tyckte min 
småländska hördes. En dialekt jag tycker om men som jag tänker att många tycker låter 
oproffsig. Jag ville ha två stockholmare med bra röster som läste min text. Min sambo 
Tommy Sundvall fick spela rollen som reklamare, han kom även på namnet Jens när jag 
frågade honom vad en riktigt sliskig reklamarsnubbe skulle kunna heta. Hans röst lät 
snäll, skör, osäker och som en riktig person. Min vän Sara Willner fick göra huvudrösten. 
Hon har en väldigt fin röst, är van vid att vara med vid röstinspelningar (av andras röster), 
är född och uppvuxen i huvudstaden och kan dessutom vid behov anpassa rösten på 
många häftiga sätt. Hennes röst lät mer säljig och inbjudande än mig. Det passade bra.


Ljudet är både kontors- och skogsklipp jag fogat ihop. Det roligaste med ljudet var att 
vissa ljud kunde passa som vissa läten, en slags stilisering. Öronen som fladdrar, där är 
fladdret en fana som viner i vinden. Det snyggaste ljudet var att jag försökte få till 
tangentskrivljud som skrev en text som samtidigt kom upp på skärmen. Jag är ovan vid 
att arbeta med ljud, men det blev ett okay resultat enligt en ovan tjej. Alltså jag.
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Manus 
Manuset skrev jag samtidigt som jag läste och antecknade till böcker och bloggar om 
reklam och marknadsföring, guider till hur man är en copywriter och även satir. Mycket i 
manuset till filmen är direkta citat ur dessa böcker och bloggar och filmer och sociala 
medier. Ofta är det företagen/reklamaren säger om sig själva eller sin praktik tusen gånger 
bättre än något jag själv kunnat pressa ur mig.


Jag har framför allt kollat och klippt i tidigare nämnda Storytelling - Befolkar varumärket 
men även Sälj det med ord: Konsten att skriva reklam av reklamarna Mattias Åkerberg och 
Christer Wiklander. ”Den avslöjar hur Sveriges bästa copywriters hittar sina bästa idéer, 
hanterar prestationsångest och skapar reklam som gör skillnad.”  Jag har också läst Eric 17

Ericssons Tack på förhand, en skönlitterär bok där han använt SL:s språk och sätt att tala 
till människor (alltså ett mellanting mellan auktoritärt och fascistiskt och snällt och 
kompis-igt) och överdrivit och underdrivit och satt i nya sammanhang för att det ska vara 
skojigt. Jag har också läst och klippt i essäer och andra texter på Guldäggets hemsida. 
18

När jag skrev manuset scannade jag sidor ur böcker, fotade citat, skrev ut alltihopa och 
satte in i en pärm. Jag klippte ut och klistrade och strök under och över och försökte få 
ihop allt till en dialog. Det var alldeles för svårt, dialogen och karaktärerna blev tråkiga. 
Jag tänkte på Sissela Jensens kandidatarbete hon gjorde 2016, då jag gick min andra 
termin på Konstfack. Hennes arbete hette Designer som design och var ”En visuell essä 
om smink, skärmar och visuell kommunikation.”.  Jag kan väldigt lite om smink, men jag 19

tyckte mycket om hennes film. Den var estetiskt fin. Jag gillade att det var en voice over-
film, jag gillade att hon hade skrivit en essä (ett format jag tycker om) som hon läste upp 
och stärkte med sminkningar och sminkinstruktioner. Jag tänkte på hennes format och 
tänkte på att jag innan skrivit essäer jag tyckt om. Om jag försöker skriva det i det här 
formatet istället för en dialog, kanske det skulle bli lättare för mig? Det blev det. Jag kallar 
hellre mitt klipp för ett infotainmentklipp, information och underhållning.


Jag har också med mitt manus man kan få läsa:


I alla tider har människor samlats kring lägerelden och berättat om vad dom 
kan, var dom kommer ifrån, var dom befinner sig och vart dom är på väg. 
Det är där människor blir människor. Dom säger vad dom älskar och hatar, 
dom överför kunskaper och värderingar. Dom talar om framtiden.


Då, för över hundratusen år sedan, behövde vi minnas berättelser om var 
det fanns mat och vatten, för att överleva. Idag är skogen utbytt mot 

 https://www.bokus.com/bok/9789186691080/salj-det-med-ord-konsten-att-skriva-reklam/17

 https://guldagget.se/essaer/oliktankarnas-tid/ och https://guldagget.se/essaer/integration-18

interaktion-och-reklam-som-inte-ar-som-reklam/

 http://www.konstfack2016.se/bachelor/bagdi/sissela-jensen/19
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kontorsmiljön och det digitala bruset, överlevarna är de företag och 
organisationer och bloggare och alla influencers som är bäst på att berätta 
vad dom står för och vart dom är på väg. Den livsviktiga maten och vattnet 
är utbytt mot gåvokorgar och automatkaffe, men mötet mellan människor är 
inte utbytt. Det är precis detsamma.


Det här är ett infotainmentklipp om berättelser och berättande. Alla är 
välkomna att lyssna och delta. Alla som uppskattar levande exempel utan 
pilar, boxar, powerpoint och abstraktioner. Vi nyfikna, urbana nytänkare som 
vågar utmana gamla föreställningar, söker smarta nyheter och inspirerande 
sätt att leva våra liv. Alla kan berätta. Att vara människa är att kunna berätta. 
Eller ett företag, att vara ett företag kan också vara att kunna berätta. Var 
tionde person och vart annat startupföretag i vår kultur har en naturlig lust 
och läggning att berätta.


”Hej, jag heter Jens. Jag har rollen som strategisk kreatör och är 
arbetsgruppens bollplank med omvärlden. Jag läser undersökningar, 
samtalar med människor och använder känslan för att hitta rätt. Det skapar 
en tydlig riktning framåt, det är så jag möter mina medmänniskor i min 
vardag. Jag brukar filosofera, göra egna små berättelser i huvudet, när jag 
skriver kvartalsrapport eller träffar mina vänner på sociala plattformer som 
Facebook och Twitter.

Jag har skrivit en liten dikt om mitt jobb, men den behåller jag för mig själv.”


Berätta är ingenting man gör själv, att hålla lägerelden vid liv kräver fler 
personer. På många kontor krävs det teamwork för att operera 
kaffemaskinen. Man kan gå en kurs i det, så kan man ha after work efteråt, 
det är roligt för alla inblandade. På kursen lyssnar man på någon som 
berättar något viktigt. På kursen är Jante inte bjuden, alla har möjlighet att 
öppna sig och utvecklas i grupp. Där ska man lyssna istället för att prata, det 
är därför man har två öron men bara en mun.


Vad ska man berätta, vad ska man lyssna på? Hur kan historier inspirera och 
få lyssnarna och deltagarna att engagera sig i samhällsproblem, 
pensionssparande eller en ny chokladkaka med mintsmak?


En historia måste fyllas med lika delar mening, insikt och värde. Vad innebär 
det att bränslet räcker 155 mil? Jo, att du kan bila över halva Europa utan att 
behöva tanka. Vad innebär det att vinna miljoner på en skraplott? Att du har 
råd att ha lite roligare på jobbet. Vad innebär det att folk äter bananer efter 
träningen istället för att dricka sportdryck? Att vi kan berätta för dem att 
bananer är mat för apor, och att de istället kan dricka sportdryck. Viktig och 
riktig information till vänner och bekanta behöver inte komma i form av pilar, 
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boxar och diagram som pekar åt det ena eller andra hållet. Det handlar ju 
om livet, om människor av kött och blod, som du och jag!


”Hej, jag ångrade mig. Jag tänkte dela med mig av min dikt nu. Kontoret är 
vår urskog och varje kopieringspappershög ett barrträd, varje portostämpel 
en Karl Johansvamp, varje kaffespill en liten pöl där blåmesarna kan leka 
och mötas som jämlikar. Sorlet av porlande kaffe ner i koppen som ett 
vattenfall, datorernas frustande fläktar en skön sommarbris. I kontorets 
ekosystem behövs vi alla, liten som stor. Vi behöver aldrig känna oss 
ensamma - under varje sten, i varje rotvälta, vid varje kaffeautomat, hittar vi 
våra vänner. Till och med en ny chokladkaka med mintsmak får vara med.”


Senare la Jens upp dikten på sin LinkedIn. Den emotionella berättelsen som 
sprids fritt i cyberspace blir tongivande inom dagens byar, som är våra 
arbetsplatser och föreningar. Twittrandet och bloggandet är i den meningen 
en ny, modern kanal för vår eviga berättarlust.


Det viktigaste med berättande är gemenskapen. Det kan vara svårt att hitta 
till sin grupp, men bara man är lyhörd på historierna runt omkring en kan 
man känna efter om man vill dricka burköl i skärgården, dricka maskinkaffe 
med kapsel eller kanske äta en ny chokladkaka med mintsmak.


När jag hittade min plats i kontorets eget lilla ekosystem tänkte jag ”Snigeln 
har hittat hem till skalet!”. Det är från en barnbok jag läste som liten. Den 
handlade om en snigel som inte hade någonstans att bo, men som tillslut 
hittade sitt skal. Då förstod snigeln vem han egentligen var, och fick därefter 
en massa vänner av samma sort.


�26



RESULTAT 
Opponering 

Min opponering och slutpresentation gick bra. Jag var till en början väldigt nervös och 
förvånad över att jag var väldigt nervös. Både på morgonen, förmiddagen och när jag 
började prata. Det släppte allt eftersom, men jag hade fortfarande svårt att se publiken i 
ögonen när jag tillslut visade min film. Men det var många som skrattade, flera gånger. 
Jag var också rörd, det kom många på min opponering. Det är lättare att göra något med 
vänner i rummet som stöttar och hejar på en, man vet att man inte är en total idiot. Eller 
jo, även om man skulle vara det så skulle man få samma uppbackning. Det är det jag 
tyckte var fint.


Roxy ställde frågor till mig, vissa saker hade jag tänkt på sedan innan och andra hade jag 
inte alls funderat över. Jag blev glad över att hon var så insatt i mitt projekt och ämnet jag 
undersökt, det var väldigt generöst. Hon berättade att hon blivit tillfrågad av Klarna att 
göra ett meditationsrum i ett shoppingcenter under nån högtid, det var en del av deras 
kampanj Smooth payments som är mer abstrakt konst än tydlig reklam, ett obehagligt 
gränsland som jag kanske också befinner mig i när jag gjort denna filmen. Roxy sa att det 
var svårt att veta om det var poesi, om det var reklam, om det var en film. Jag intervjuade 
Pontus Lundkvist under mitt första år på Konstfack, det är en intervju jag ibland kommer 
tillbaka till. Som en del i en längre utläggning om att arbeta inom många fält berättade 
han att ”När jag och mina kompisar på 90-talet gick runt och hade åsikter och satt och 
försökte skriva manifest och grejer, så ville vi, precis som alla andra före oss, riva ner hela 
skiten och introducera något nytt. I det ingick att rasera murarna inom konsten och 
mellan konstarterna. Det skulle inte gå att veta när en film övergick i en performance eller 
en dikt övergick i en tavla som övergick i en eldsvåda. Inte minst för att frånvaron av 
kategorisering skulle göra det svårare att kommersialisera och att konsten därmed skulle 
få en mer bestående skadeverkan på skitsamhället.”. Det har legat i bakhuvudet, ju 
svårare att kategorisera desto mer försvårar man för den som vill sätta prislapp på verket. 
Men kan det vara så, att konsten som är svår att ta tag i försöker anpassa sig efter 
marknaden medan reklamen istället är det här abstrakta, en kompis eller en film eller en 
kampanj eller en app där man pratar med andra människor eller ett performance? När 
hela alltet vänds mot oss istället, när det är vi som blir osäkra, är det då konst eller reklam 
eller en folkrörelse initierad av ett företag eller något annat?


Roxy tyckte jag skulle kontakta olika företag eller ha en testgrupp av företagare som kollar 
på min film. Att det, alltså mötet mellan mig och min film och företagarna, kunde fungera 
som någon slags aktivism. Jag lyfter ogärna upp min bakgrund och fritidsliv som politiskt 
engagerad i skolsammanhang, även om det såklart påverkar saker jag gör. Och att jag 
pratat om det för att förklara bakgrunden för mitt examensarbete, även om jag var väldigt 
tveksam till att nämna det från början. Framför allt för att det ofta används av folk för att 
profilera sig och klättra inom konstvärlden, det är tufft att vara engagerad. Men för mig, 
och många andra, är någon slags ”konst” och aktivism två helt olika saker. Jag vet inte 
om det är en för obstinat hållning som jag kommer släppa när jag blir äldre (det hoppas 
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jag inte!). Det finns inget i filmen jag gjort som jag betraktar som aktivism. Att visa det för 
företagare skulle vara roligt, det skulle vara som ett kul prank, men inget jag tycker är eller 
behöver vara aktivism. Allt som rör politiska ämnen kanske inte är aktivism. Men jag 
tyckte att det var ett av många roliga förslag jag fick. Roxy sa också att jag var rolig, jag 
blev glad.


Jag blev rörd när flera i publiken, även efter opponeringen, berättade att dom tänker på 
min film när dom ser reklam i sin vardag. Att dom blivit immuna för luriga, snälla budskap. 
Då kom det nästan en liten tår i ögonvrån alltså, det är ju det bästa betyg man kan få efter 
att ha gjort en liten animation.


En i publiken var märkbart upprörd, men jag fick aldrig veta på vad, för frågestunden var 
slut. Jag varken vågade eller orkade fråga. I efterhand fick jag veta att personen tyckte att 
jag hade en väldigt stereotyp bild av vad det är för personer som jobbar på en reklam- 
och/eller PR-byrå. Detta stämmer helt och hållet, men det är inget jag kommer förändra 
hos mig själv.


Utställningen 
Jag hade min utställningsplats i Vita havet, en stor yta man hamnar i precis när man gått 
igenom Konstfacks entré. De flesta utställare med plats bredvid mig höll på med 
konsthantverk. Det var svårt att synas bland alla stora och fina saker. Hantverk folk lagt 
otaliga timmar på. Oftast under en mycket längre tid då deras examensarbete inte är 
tidsbestämt som vårt som vi ska göra på lite mer än tio veckor. Det gjorde inget för mig, 
jag kände inte att utställningen var det viktigaste i mitt projekt och utställningar är nog 
inget jag kommer vilja ha i framtiden. Jag ville mest göra en film. Men att ställa ut, eller 
åtminstone visa upp var ju självklart viktigt. Det är ett sätt för andra personer att kunna ta 
del av min film. När vi byggde utställningen kändes det som att vi nu, under de tio dagar 
som utställningbyggandet skulle hålla på, var tvungna att pressa ur oss nån halvdan 
installation för att det är så det ser ut på en utställning. Även om det ju inte var så det 
egentligen låg till, det var bara en känsla jag och flera personer i klassen hade. Vi hade ju 
mest fokuserat på en film eller en trycksak, vårt examensarbete. Jag gillar inte ordet 
installation, det låter svårt och präktigt. Jag ville mest ha min skärm att visa filmen på. 


Först hade jag planerat att bygga upp en utomhusmiljö inomhus runt min film, men 
eftersom vi fick allt digitalt bara två dagar innan utställningen och jag behövde utgå ifrån 
detta när jag byggde upp min plats var det omöjligt att genomföra och om det gick skulle 
det se riktigt taffligt ut. Jag ringde runt till olika gräsföretag, det var billigt att köpa 
gräsmatta. 50 kronor kvadratmetern. Jag hade olika idéer och skisser på hur jag skulle 
använda gräset. När det sket sig, då gräset tydligen inte växt så snabbt som företaget 
trodde, så hade jag planer på att gräva upp en nylagd plätt i närheten av där jag bor. Men 
det kändes taskigt och skulle säkert ändå bli ganska dåligt. Det var ju ändå en film jag 
hade gjort, inte en installation. Jag sydde en liten sidengardin som jag hade bakom min 
tv, för att gömma undan sladdar och konverteringsgrejer och allt sånt där tjafs. Gardinen 
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var blå och silkig och drömmig, jag tyckte att det passade min film. Det var trevligare så, 
än att bara ha en tv på en vägg. En lärare höll inte med mig, någon annan tyckte det var 
bra. 

 Jag hade också en ljuddusch för ljud. När jag fick den från utlånet, två dagar innan 
utställningen, hade jag ingen aning om vad det var för grej. Det såg mest ut som ett ufo. 
Jag fick hjälp av en lärare på konst med att installera ljudet. Då visade det sig att mitt ljud 
var för lågt, jag fick höja allt i After Effects kvällen innan utställningen. På vernissagen var 
det svårt att höra filmen. Det var så mycket sorl. Senare fungerade ljudduschen mycket 
bättre. Jag ville helst inte ha hörlurar. Jag ville inte att man skulle välja att lyssna eller inte, 
man skulle vara tvungen att höra filmen precis som man är tvungen att höra och se 
reklamen. Samtidigt ville jag att ljudet skulle vara lite isolerat, så att det inte störde 
personerna runt omkring mig för mycket. Sen ser ett par hörlurar vid en skärm väldigt 
mycket ut som en stereotyp konstutställning, det tyckte jag var tråkigt. Jag ogillar den 
estetiken. Jag prövade ändå att ha hörlurar till min film efter rådgivning av lärarlaget, men 
det var omöjligt att höra i dom som skolan hade att låna ut för att dom var så dåliga. Mina 
egna kunde jag ju ha, dom var mycket bättre, men det är in-ear lurar, det skulle nog bli lite 
äckligt efter ett tag. Många köpte egna hörlurar, bara för utställningen. Det var en bra 
lösning, men jag är snål och ville inte göra det. Jag ville ju inte ens ha hörlurar från början. 
Ljudduschen blev helt okay.


Under utställningen var jag väldigt sällan vid min film. Ibland när jag gick förbi såg jag folk 
som skrattade åt min film, det var kul. Jag tycker att filmen som film gjorde sig bättre i 
Svarta Havet, rummet där ett filmprogram rullade i dagarna tio. Allra bäst skulle det nog 
varit om jag hade min utställningsplats i källaren som nästan ingen annan ville ställa ut i, 
där skulle skärmen inte får dagsljus på sig. Inte heller skulle sorl runt omkring störa ljudet 
från filmen, i källaren var det mycket lugnare och inte lika rörigt.


Jag fick komplimanger för mitt examensarbete, många sa att filmen var skoj och 
tänkvärd. Två personer jag ser upp till såg filmen och tyckte den var väldigt bra, jag blev 
glad.

Det var svårt att skriva verksskylt så tidigt i processen som det krävdes av oss, min vart ju 
mer abstrakt än vad den hade behövt, jag ville att den skulle vara lite konstig och skojig 
och spännande. Jag undrar om jag hade behövt vara tydligare.

En vän till mig, utan konstintresse eller koppling till konstskola sa att hon inte förstod min 
film. När hon fick projektet förklarat för sig av min vän så förstod hon. När jag hörde det 
tänkte jag på att jag vill och behöver vara tydligare, jag vill att alla ska kunna förstå. 
Mycket skulle jag kunna förbättra hos mig själv, men på det sättet examensarbetet är 
upplagt för oss som gör exjobb på tio veckor försvårar det något enormt för oss att 
kommunicera vad vi gjort på ett tydligt sätt, i och med tidiga deadlines för verksskyltar 
och annan information. Detta förstår jag också, dom som kurerar och jobbar med formen 
kan inte trolla fram material i sista sekund.
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Vad har jag kommit fram till? 

Min frågeställning handlade mycket om hur kan jag göra något skojigt med något jag 
tycker är jobbigt. När jag visat andra personer filmen hemma, skickat den till någon, när 
dom sett den i utställningen eller i filmvisningsrummet och på min presentation är det 
många som skrattat. På så sätt är det lyckat, att andra kan tycka att nåt är skoj utan att 
behöva läsa en lång beskrivning innan. Att man kan nå en bit med lösa associationer.  
Under processen hade jag själv roligt, men det var också jobbigt. Det jobbigaste var det 
ospontana sättet jag valde att jobba på, att vi har ett arbete vi ska lägga 10 veckor på och 
att resultatet ska vara något tydligt istället för att t.ex. presentera frukterna av ett långt 
experiment som kanske skulle varit roligare att göra. Det finns ju mycket tid att 
experimentera om man valt ett projekt som handlar om att experimentera, men lite om 
man valt ett ganska statiskt projekt (i jämförelse), att göra en film med ett manus som ska 
se ut på ett speciellt sätt, som jag gjort nu. Många gånger tyckte jag att jag tappade mig 
själv när jag försökte efterlikna en stil jag inte hade, jag fick tumma på regler jag satt upp 
för mig själv för att det skulle bli roligare. Det var en viktig lärdom för senare projekt. 
Något av det roligaste var att läsa alla knasiga böcker, att en ny värld öppnades för mig. 
Det är roligt att försöka förstå hur andra människor, som inte alls tycker som jag, tänker 
och känner. Försöka lära mig mer om varför man gör på detta sätt, härmar 
gräsrotsrörelser, för att sälja prylar. Jag skulle vilja fortsätta läsa in mig på detta senare, 
mest för mig själv, för att jag gärna vill veta. Kanske kan jag sammanfatta och berätta vad 
jag läst om för andra personer på något annat sätt?


Jag har haft som avsikt att inte skriva någon på näsan, att inte få någon att tycka en sak. 
Bara ge ett litet skratt. Om jag lyckas är la från person till person.


Det finaste var såklart när personer sa till mig att dom blivit immun mot reklam efter att 
dom sett min film. Det var min hemliga önskan som jag inte vågat prata om för det känns 
som att man har ganska höga tankar om något man har gjort om man tycker en sån sak. 
Men nu tyckte vissa andra det, och det var stort för mig. En lärare kom till mig efteråt och 
sa att det var så påtagligt att jag blev rörd av att flera personer tyckte så, och att det var 
fint.


Jag har lärt mig massa nytt i After Effects, det har gjort mig mer sugen på att göra film. 
Kanske på andra sätt? Jag har vågat filma och fota lite, resultatet har blivit bättre än jag 
trott, fast jag använt mobilkamera. Kanske kommer jag göra detta mer? Jag har provat på 
att använda green screen och tror att jag kommer komma tillbaka till det senare när jag 
gör andra filmprojekt.


Det har varit ensamt att jobba nästan helt själv med min film. Jag är van vid att jobba med 
flera personer med något som inte bara jag bestämmer tema på. Det är ett sätt jag hellre 
vill jobba när det gäller större projekt. Jag har väl närmat mig att lära mig vilka sätt jag 
tycker om och inte tycker om att arbeta på.
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Jag har lite halvmedvetet valt att jobba mycket digitalt fast jag gillar ett analogt uttryck 
bättre och ofta tycker att det är roligare att göra nåt i köttvärlden än att pilla på en dator. 
Just för att jag visste att jag skulle bli trött på att göra samma sak i 10 veckor. Nästa gång 
jag gör en film (för det blir en nästa gång) skulle jag vilja jobba mer med analoga 
specialeffekter.


	 Livet efter examen 
Hur kommer mitt arbete leva vidare efter min examen? Det vet jag inte. Jag ska publicera 
min film på kanske Youtube eller Vimeo så att andra kan se gratis om dom är sugna. 
Däremot kommer den ju försvinna bland den oändliga mängden material på båda 
plattformer och jag varken kan eller vill marknadsföra arbetet eller mig själv (pga 
obehagligt, vilket kanske är en omogen inställning, men det är så jag känner nu och idag). 
Bitte Andersson gav mig tipset att jag kanske ska göra en trailer till filmen så att folk ser 
den efter att ha sett trailern. Det kanske blir en trailer?


Under arbetet drömde jag att jag och mina vänner satt upp en nollbudgetfilmfestival på 
ett kulturhus. Allt var jätteroligt hela tiden. Återigen, jag saknar att göra saker med fler 
personer. Det vill jag göra när jag slutar.


Slutsats 
Jag har pratat lite med min handledare och personer runt omkring mig som fått höra mitt 
tjat om slutarbete och allt såntdär. Ibland har någon frågat vad jag vill säga med mitt. Jag 
läste en recension av Tack på förhand, av Petter Lindgren på Aftonbladet. Där skrev han 
om boken att ”Läst som ett stycke samhällskritik är Tack på förhand en smula 
förutsägbar, men som underhållning är den utmärkt och överraskande.”  Jag hoppas att 20

folk kommer tycka likadant om mitt arbete.


	 Tack till 
Bitte Andersson

Ester Martin Bergsmark

Sara Kaaman

Lars Nilsson

Tommy Sundvall

Vendela Wetterstrom

Sara Willner 

 https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17685736.ab20
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