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Sammanfattning 

 

Globaliseringen har inneburit att många företag etablerat sig utomlands. Detta gäller speciellt 

svenska företag som agerar på en liten marknad. Ett företag som ska etablera sig på en ny 

marknad ställs inför många nya möjligheter men även olika utmaningar och risker som de 

måste ta hänsyn till. Forskare menar att företag som etablerar sig utomlands både har konkur-

renter på hemmamarknaden och globalt, vilket innebär att de måste få varumärket globalise-

rat. Vidare förklaras att ett varumärke endast kan nå stor framgång om det är enhetligt inom 

alla marknader där de samtidigt bör ta hänsyn till lokala kulturer och anpassa sig. Syftet med 

studien är att undersöka och analysera hur ett svenskt företag kommunicerar och anpassar sitt 

varumärke genom tv-reklam både på hemmamarknaden och globalt för att uppnå ett enhetligt 

budskap. Genom en kvalitativ metod i form av en intervju med Martin Sundberg, Media ma-

nager på TELE2, har författarna fått en inblick i företagets kärnidentitet och vidare studerat 

företagets förmedling av budskap i reklamfilmer i Sverige, Ryssland och Lettland.   

 

I Sverige förmedlar TELE2 sitt budskap genom fåret Frank som söker en tillhörighet med sin 

omgivning och tillslut hittar hem i ett telekommunikationsföretag. Genom lyxigt kontorsland-

skap med beige, svart och vitt som genomgående färger uppfattas företaget som professio-

nellt, stabilt, pålitligt med hög kvalitet. I Ryssland förmedlas budskapet genom ett maffiatema 

där miljön är maskulin och kriminell. Företagets kärnidentitet förmedlas genom en tuff miljö 

där både gangsters och maffiabossar figurerar som indikerar på att det är för coolt att betala 

för mycket. I Lettland förmedlas budskapet genom superhjältar, där typiska kvinnliga och 

manliga roller ligger i fokus. Byggnaderna och inredningen är enkel och håller en medelmåt-

tig kvalitet. Resultatet av studien visar på ett tydligt mönster att TELE2 valt att anpassa bud-

skapen lokalt genom skilda reklamkampanjer och taglines. Företaget använder kulturella 

normer och värderingar för att förmedla sitt budskap på ett humoristiskt sätt. Exempelvis är 

TELE2s syn på Ryssland att det inte anses fint att tala högt om att någonting är billigt. Detta 

använder företaget i reklamfilmerna genom att vända på problemet och istället ta det till sin 

fördel ”Too cool to pay”.  

 

 



 

Abstract 

 

An uncountable number of companies are present in foreign markets as a result of what we 

commonly choose to call globalization. This is especially true for Swedish companies tradi-

tionally operating on small markets. A company that is about to establish on a new market is 

faced not only with possibilities but also with challenges and risks. Researchers have found 

that companies that establish on foreign markets will have to deal with competitors on the 

national as well as on the global market, and therefore need consider how they globalize their 

brands. In addition to this, a brand can only reach international success if its message is cohe-

rent within and across every single market. At the same time an understanding of the local 

culture and adaption to it is another success factor. The objective of the study is to explore 

and analyze how a Swedish company communicates and adapts its brand through TV-

commercials, on the national market on the one hand and globally on the other, so as to be 

able to reach a common message. The use of qualitative methods such as an interview with 

Martin Sundberg, Media Manager at TELE2, has helped the authors to understand the compa-

ny’s key-identity and has made a further study of the company’s messages in the TV-

commercials used in Sweden, Russia and Latvia.  

In Sweden TELE2 has chosen to communicate its message by using the sheep Frank, a cha-

racter who is searching for an environment which he can relate to  and ends up feeling at 

home in a Telecom company. An elegant office environment is presented where colours such 

as beige, black and white dominate the images, and the company hopes to be considered as 

professional, stable, reliable and as offering high quality. In Russia the message is communi-

cated through a mafia-theme, where the environment is masculine and criminal. The compa-

ny’s key-identity is communicated through a rough environment where gangsters and mafia-

bosses operate, which indicates that it is cool not to pay too much. And finally, in Latvia, su-

perheroes with explicit female and male roles are used in the commercials. The buildings and 

the interior decoration is simple and its standard is average. The study has been able to show 

that TELE2 has a clear tendency towards adapting their messages locally by using different 

campaigns and taglines.  The company uses cultural norms and values to communicate its 

message in a fun way. TELE2’s understanding of the Russian market is, for instance, that 

describing something out loud as inexpensive may sound inelegant. That is why TELE2 turns 

the problem into a virtue with "Too cool to pay".  
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INTRODUKTIONSKAPITEL 
 

 

I det inledande kapitlet kommer bakgrund till undersökningen att presenteras samt problem-

diskussion, problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 

BAKGRUND 

 

Globaliseringen har inneburit att många företag etablerat sig utomlands.1 Detta gäller speciellt 

svenska företag som agerar på en liten marknad. Ett företag som ska etablera sig på en ny 

marknad ställs inför många nya möjligheter men även olika utmaningar och risker som de 

måste ta hänsyn till.2 Ind författare till boken The Corporate Brand menar på att företag som 

etablerar sig utomlands både har konkurrenter på hemmamarknaden och globalt vilket innebär 

att de måste få varumärket globaliserat. Ett varumärke kan endast nå stor framgång om det är 

enhetligt inom alla marknader.3 Författaren säger att företag samtidigt bör ta hänsyn till lokala 

kulturer och anpassa varumärket. Ett vinnande koncept på hemmamarknaden kan vara helt 

främmande i en annan kultur.4  

 

Vid en etablering utomlands måste ett företag internt ta hänsyn till olika värdegrunder.5 För att 

överleva måste varumärket vara konkurrenskraftigt och kommunicera en unik identitet.  

Det kan vara svårt att skapa en hållbar relation med konsumenter och andra intressegrupper 

genom en standardiserad mall. Få företag har lyckats kommunicera en standardiserad identitet 

internationellt.6 Dessa företag är bland annat Coca-Cola, Nike och McDonald’s. På senare år 

har även dessa företag börjat anpassa sig till de lokala marknaderna. 

 

 

                                                                 

1
 Randall (2000) 

2
 Ind (2008) 

3
 IBID (2008) 

4
 IBID (2008) 

5
 IBID (2008) 

6
 Mooij (2005) 
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Ett budskap kan uppfattas olika beroende på vem eller vilka det är som är mottagare. 

Intressenters kulturella bakgrund kommer vara avgörande för hur meddelandet tolkas. 7  

Därmed är det extra viktigt för företag att vara medvetna om vad de vill förmedla och hur 

mottagarna kommer att uppfatta deras meddelande.8  

 

När företaget Chrysler skulle lansera bilmodellen Neon i Europa stötte de på problem då bilen 

var anpassad till amerikanska bilvägar.9 I vissa delar i USA är bilvägarna långa och raka vil-

ket gjorde att bilens finesser var utformade för komfortabel körning i långa raksträckor.  

I Europa är vägarna smalare och med fler svängar där konsumenterna efterfrågar bättre sväng-

radie. Här uppstår problemet med att skapa ett enhetligt budskap att Chrysler är en bekväm bil 

att köra. Vad som anses vara bekväm körning i USA är inte densamma i Europa.  

Glassföretaget Magnum lanserade en reklamkampanj i Tyskland där de använde en slogan 

som löd ”jag delar med mig av mycket, men inte av allt” där en kvinna satt ensam med en 

magnumglass.10 I Tyskland uppfattades detta som någonting positivt, att få tid för sig själv 

men exempelvis i Spanien uppfattades detta som något negativt och konstigt då ensam i denna 

kultur innebär att personen inte har några vänner, ingen identitet och inte tillhör någon grupp. 

 

Ett annat exempel där kommunikationen tolkas fel är att IKEA använder färgerna gul och blå 

internationellt som förknippas med den svenska flaggan som bär samma färger. Dessa färger 

har fortfarande en negativ bibetydelse för danskar i och med att Danmark tidigare var ockupe-

rat av Sverige. IKEA ändrade då färgerna till röd och vit i Danmark så att de istället associerar 

färgerna till sin egen flagga.    

 

 

 

 

 
                                                                 

7
 Mooij (2005) 

8
 IBID (2008) 

9
 Ind (2008)  

10
 Mooij (2005) 
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Problemdiskussion 

 

Förmedling av ett enhetligt budskap som samtidigt skall anpassas i skilda kulturer är det som 

väcker vårt intresse att studera. Intressenternas kulturella historia, religion och världsuppfatt-

ning påverkar tolkningen av varumärket.11 Det blir deras uppfattning som formar företagets 

identitet. Det kan vara svårt att skapa en hållbar relation med konsumenter och andra intresse-

grupper genom en standardiserad mall.12 För att lyckas enligt Ind bör företag anpassa sig inom 

den lokala marknaden.13 Hur lyckas företag skapa ett enhetligt budskap som kan tolkas olika 

beroende på mottagarens kulturella bakgrund där det samtidigt ställs krav på att företaget ska 

kunna anpassa sig? Hur väljer företag att anpassa sitt budskap?    

 

Problemformulering 

 

På vilket sätt kommunicerar och anpassar svenska företag sitt varumärke genom marknadsfö-

ring i olika kulturer? 

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur ett svenskt företag kommunicerar och 

anpassar sitt varumärke genom TV-reklam på hemmamarknaden och globalt för att uppnå ett 

enhetligt budskap.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

11
 Mooij (2005) 

12
 IBID (2005) 

13
 Ind (2008) 
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Avgränsningar 

 

Studien kommer att avgränsas till ett svenskt telekommunikationsföretag som är etablerat i 

flera länder. Vidare avgränsas studien till tre europeiska länder som företaget är verksamt i; 

Sverige, Ryssland och Lettland. Därefter avgränsas studien till att undersöka och analysera 

företagets marknadsföring genom TV-reklam. Medvetenhet finns om att det möjligen hade 

blivit ett mer intressant och mer trovärdigt resultat om flera eller samtliga av företagets mark-

nadsföringskanaler samt företaget som organisation hade undersökts, men författarna har valt 

att hålla sig inom de ramar som resurserna tillåter.  
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METOD 

  
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som ligger till grund för att genomföra un-

dersökningen. 

 

Val av forskningsansats 

 

Beroende på en studies problemformulering och syfte kan valet av forskningsansats variera 

mellan induktion, deduktion och abduktion.14 Vid induktion formuleras modeller och teorier 

utifrån den empiri som samlats in. En deduktiv metod innebär att utgå ifrån olika teorier som 

sedan appliceras på verkligheten. Denna studie kommer att utgå från en abduktiv forsknings-

ansats som är en kombination av en induktiv och en deduktiv metod. 

 

Val av metod 

 

En avgränsning görs avseende vad som ingår och inte ingår i undersökningen, som sker ge-

nom att titta på ett enskilt fenomen. Utförandet av uppsatsen kommer att ske genom kvalitati-

va metoder. Detta kommer att i sin tur ske i form av en intervju med media managern på det 

valda företaget. I och med att denna studie är småskalig och därmed inte ska baseras på statis-

tiska analyser eller beräkningar anses en kvalitativ metod mest lämplig.15 Författarnas avsikt 

med en kvalitativ metod är att få en djupare insikt i ämnet samt att få ta del av informantens 

kunskaper. Vid översättningen av reklamsekvenserna kommer översättare med språkkunska-

per från respektive land att kontaktas.  

 

 

 

                                                                 

14
 Arbnor & Bjerke 

15
 Denscomde (2008) 
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Val av informanter och översättare 

 

Intervjun med media managern på TELE2 har till syfte att få en grunduppfattning om företa-

get och var företagets olika kampanjer lanseras. Detta känns viktigt då det är företagets värde-

ringar och förmedling av budskap som skall belysas i undersökningen. En strukturerad inter-

vju där frågorna och dess ordningsföljd fastställs före intervjun kommer att användas vid kon-

takt med media managern på TELE2. 16 Detta tillvägagångssätt har valts för att intervjun ska 

bli så effektiv som möjligt då kontaktpersonen på TELE2 har begränsad tid att avsätta för en 

intervju. Dock kommer det finnas en viss flexibilitet för den intervjuade att tillägga informa-

tion utöver frågorna i den bemärkelsen det anses relevant för studien.  

Vid sökandet efter olika översättare sattes lappar upp på anslagstavlor på Södertörns högsko-

la. Författarna sökte översättare på sökmotorn Eniro samt kontaktade bekanta som kunde tän-

kas känna någon översättare. Den ryska översättaren fick författarna kontakt med genom en 

tidigare gemensam studiekamrat. Ryskan kontaktades först via telefon där det beskrevs hur 

översättningen av reklamfilmerna skulle genomföras. Sedan bestämdes ett möte där författar-

na visade tre ryska reklamklipp. Personen är ryska och studerar i Sverige på högskolenivå. 

Den lettiska översättaren hittades på Eniro. Personen kontaktades via e-post där författarna 

beskrev hur översättningen skulle genomföras. Ett personligt möte ägde inte rum i detta fall, 

detta efter att författarna och översättaren kommit överens om att det var smidigare för över-

sättaren att transkriberade replikerna och bifoga i ett word-dokument. I och med att översätta-

rens personliga tolkning av reklamklippen inte är relevant för uppsatsen valdes detta tillväga-

gångssätt. Då TELE2 endast lanserat två reklamfilmer i Lettland var de dessa klipp som den 

lettiska översättaren transkriberade. Personen i fråga är lettisk tolk och översättare vid Stock-

holms Universitet. 

 

 

 

 

 

                                                                 

16
 Johannessen & Tufte (2003) 
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Insamling av reklamfilm 

 

Vid insamling av reklamfilmer från olika länder blev författarna hänvisade av det valda före-

taget att söka material via www.youtube.com. 17 När författarna sökte på reklamklipp skrevs 

samma sökord in vid varje ny sökning (+TELE2 +commercial +land). Den enda skillnaden 

var att slutordet byttes till det land som de hade till avsikt att undersöka. Sedan valdes de tre 

första reklamfilmerna som dök upp på YouTube för respektive land att undersökas. 

 

Urval 

 

Ett subjektivt företagsurval har gjorts för studien. 18 Detta subjektiva urval gjordes då förfat-

tarna hade en liten inblick i vad företaget arbetar med och därmed var medvetna om att de 

lanserat reklamkampanjer i olika länder. Avsikten med att välja ett företag som etablerat sig i 

olika länder är att se vilka likheter och skillnader som finns i reklamfilmerna och därmed hur 

ett företag arbetar för att skapa ett enhetligt budskap i olika kulturer. Företaget i studien har 

samma kampanjer i flera länder. Författarna har gjort ett strategiskt val genom att välja tre 

länder med kampanjer som skiljer sig åt. Valet att titta på tre olika länder skulle förlora sin 

betydelse om två länder visar sig ha samma kampanj. Problemet med detta är att det blir en 

viss styrning i valet av länder. Författarna finner det intressant att företaget valt att lansera 

samma kampanj i olika länder. Det kan tyda på att företaget inte anpassar sig till olika kulturer 

eller att de kulturer företaget är etablerat i liknar varandra. Med det i åtanke ansåg författarna 

ändå att de kommer att få ett djupare och intressantare fall om de minskar lite på tillförlitlig-

heten vad gäller insamlingen av data och faktiskt aktivt väljer att titta på de olika kampanjer 

som finns. På så sätt kan de få ett resultat med större värde och en djupare analys av reklam-

filmerna, eftersom det ger mer material att arbeta med. 

Vid insamlingen av reklamfilmerna valdes tre reklamklipp från varje land. I Lettland har dock 

TELE2 endast lanserat två reklamfilmer vilket innebar att författarna gjorde ytterligare ett 

strategiskt val genom att översätta två reklamfilmer från varje land. Detta för att skapa samma 

förutsättningar för varje land vid analysarbete. I analysen kommer ett reklamklipp från varje 

                                                                 

17
 www.youtube.com 

18
 Denscombe (2008) 
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land att studeras på djupet men data från de andra klippen kommer även att vägas in. Där för-

fattarna med hjälp av teorier och modeller analyserar hur företaget kommunicerar ut sitt bud-

skap. 

 

Bortfall 

Till en början var tanken att studien skulle undersöka företagets kommunikation i Sverige, 

Ryssland och Italien då det framgick på företagets hemsida att de fortfarande var verksamma i 

Italien. När intervjun sedan gjordes med media managern informerades att företaget sålt sin 

verksamhet i Italien och därmed valdes Lettland som det tredje landet. Författarna hade från 

början valt att studera tre reklamklipp från respektive land. När det sedan informerades att 

man i Lettland endast lanserat två reklamfilmer fick författarna avgränsa sig till två reklam-

klipp från varje land för att skapa balans och samma förutsättningar för analysarbete.  

Valet att titta på fler företag från olika marknader skulle kunna ge ett bredare perspektiv och 

ett mer allmängiltigt resultat om hur svenska företags kommunikation anpassas i olika kultu-

rer. Samtidigt blir det svårare att se varför mönster ser ut som de gör i och med att det kan 

finnas olika anledningar till vad som orsakar och samverkar för ett resultat. Med de resurser vi 

har ökas tillförlitligheten och reduceras risken för falska resultat genom att endast titta på ett 

specifikt företag. Det är samma produkt men i olika länder. Vi har även valt att avgränsa oss 

till tre länder och att inte undersöka alla länder företaget är etablerat i. Detta eftersom vi anser 

att resultatet inte blir bättre vid val av flera länder som använder sig av exakt samma kampan-

jer.  
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Tillförlitlighet 

 
Vid valet av översättare har hänsyn tagits till att översättarna antingen skall vara födda i re-

spektive land eller genomgått utbildning i språket. Detta för att få så stor trovärdighet som 

möjligt vid översättningen. Företaget som valts till studien har författarna ingen djupare rela-

tion till för att öka tillförlitligheten om att olika attityder eller förutfattade meningar finns om 

företaget.  

 

Källor 

 
Data har även samlats in genom att låna böcker på olika bibliotek inom kulturella skillnader, 

kommunikation, global marknadsföring, corporate branding samt inom visuell retorik för att 

bli mer pålästa inom ämnet. Internet och webbplatser har även det använts som ett komple-

ment till litteraturen.  

 

Källkritik 

 

Författarna är medvetna om att intervjun med media managerna kommer att besvaras i ett 

marknadsföringssyfte från företagets sida och tar därmed hänsyn till det i analysarbetet.  

Eftersom intervjun med media managern gjorts via e-post, saknas personlig kontakt och kan 

ha påverkan på resultatet. Ämnet som författarna undersöker om företagets strategier är ett 

känsligt ämne och har bidragit till att respondenten valt att avstå från enstaka frågor.  

Medvetenhet finns även att internetkällor kan vara bristande då de inte uppdateras dagligen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

TEORI 

  
I följande kapitel kommer valda teorier för undersökningsproblemet att presenteras.  

 

Teoretisk referensram 

De teorier som anses relevanta för frågeställningen är Peirces betydelseelement som är fram-

tagen av Charles Sanders Peirce, Kommunikationsprocessens Macromodell, Symbolmodellen 

som är inspirerad av socialpsykologen Edgar Scheins teori om en organisations tre kulturni-

våer samt Denotation och konnotation, två begrepp som kommer att användas som komple-

ment vid beskrivning av reklamfilmerna.  

 

Peirces betydelseelement 

 

Denna modell visar hur olika element samspelar i relation till varandra och på så sätt gör det 

möjligt för ett meddelande att beteckna något.19 Tecken och deras sätt att fungera kallas semi-

otik. Peirce anses som den amerikanska semiotikens grundare och förklara sin modell enligt 

följande. Ett tecken är något som står för något i viss bemärkelse eller kapacitet.20 Tecknet är 

riktat till någon och skapar på så sätt ett motsvarande tecken i personens medvetande.  

Det tecknet som den motsvarande personen skapar kallas för interpretanten. Modellens dub-

belriktade pilar syftar till att varje term bara kan förstås i relation till de andra. Ett tecken be-

tecknar något annat än sig självt, objektet. Objektet tolkas av någon. Det får därmed en bety-

delse i användarens medvetande och detta kallas interpretanten. Att tydliggöra är att interpre-

tanten inte är tecknets användare utan ”den egentliga betecknade effekten”, med andra ord en 

mental föreställning som skapats både av tecknet och av användarens erfarenhet av objektet.  

I denna modell skiljer man inte mellan kodare och avkodare. Interpretanten är den mentala 

föreställningen hos tecknets användare, oavsett om han är talare eller lyssnare, författare eller 

                                                                 

19
 Fiske (1998) 

20
 IBID (1998) 
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läsare, konstnär eller betraktare. Avkodningen är lika aktiv och kreativ som kodningen. 

  

 

                 Figur 1: Peirces betydelseelement 
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Symboler 

 

Den egenmodifierade symbolmodellen är inspirerad av socialpsykologen Edgar Scheins teori 

om en organisations tre kulturnivåer.21 Teorin visar att kulturen kan delas in i tre olika nivåer. 

Dessa tre är grundläggande antaganden och uppfattningar, värderingar och normer, och ar-

tefakter.  

 

Grundläggande antaganden och uppfattningar 

 

Antaganden och uppfattningar utgör enligt Scheins kärnan i en organisationskultur. Det är en 

form av värderingar som tas för givet och någonting som finns i det undermedvetna. 

Dessa antaganden är det som organisationsmedlemmarna anser vara verklighet och påverkar 

hur de tänker, känner och uppfattar omgivningen.  

 

Värderingar och normer 

 

Värderingar utgör det som är viktigt i en kultur med allt från sociala principer till mål och 

standarder. Värderingar är på ett mer medvetet plan och definierar vad organisationsmedlem-

marna bryr sig om som exempelvis demokrati, lojalitet och frihet. Dessa värderingar utgör 

grunden för vad som anses vara rätt och fel. I en organisation finns en del oskrivna regler som 

med en annan beteckning kallas normer. Organisationsmedlemmarna förväntas agera på ett 

visst sätt i olika situationer. Normerna utgör vad som anses lämpligt och minde lämpligt.  

 

Artefakter 

 

Artefakter kan beskrivas som toppen av ett isberg. Det är de synliga, hörbara och påtagliga 

faktorerna på organisationskulturens yta som speglar kulturella antaganden, normer och vär-

deringar. Dessa artefakter kan delas in i tre olika kategorier. Fysiska artefakter kan vara 

byggnader, inredning, logotyper, konst, design och klädkoder.  Beteendemässiga artefakter 

                                                                 

21
 Hatch (1997) 
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kan vara ceremonier, ritualer, traditioner, kommunikationsmönster, sedvänjor, belöningar och 

bestraffningar. Verbala artefakter kan vara anekdoter, skämt, berättelser och metaforer. 22  

 
Symbolmodellen 

 

Människor kan genom att ge artefakter en innerbörd omvandla dessa till symboler. 23  En sym-

bol består av en konkret form och vidare en abstrakt form som den förknippas med.  

Exempelvis används en duva som en symbol för fred. Den konkreta formen är duvan medan 

den abstrakta formen som den förknippas med är fred. De tre kategorierna som presenteras 

nedan är de som ligger till grund för studiens analysarbete.  

 

Materiella symboler: kan vara byggnader, inredning, logotyper, konst, design och klädkoder. 

 

Handlingssymboler: kulturella beteenden, ceremonier, ritualer, traditioner, sedvänjor 

 

Verbala symboler: Uttryck, semiotik, skämt, berättelser och metaforer.  

 

 

Figur 2: Egenmodifierad symbolmodell 

 

 
                                                                 

22
 IBID (1997) 

23
 Hatch (1997) 
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Kommunikationsprocessmodeller  

 

För att förstå kommunikationen i olika marknader finns det två grundmodeller.24 

Macromodellen som visualiserar och förklarar de nio olika faktorer som finns i en kommuni-

kationsprocess mellan sändare och mottagare samt Micromodellens  

marknadskommunikation, som visar på konsumentens respons av kommunikationen. I denna 

studie kommer enbart macromodellen att presenteras då författarna anser den mest relevant 

för undersökningen. 

 

Macromodellen 

 

Det finns en sändare och en mottagare som får information genom olika meddelande eller 

medier. Sändaren kodar budskapet som går genom en kanal som mottagaren läser av. Motta-

garen svarar genom att reagera på budskapet, vilket gör att sändaren får ”feedback”. Det upp-

står alltid störningar som kan störa budskapet. I kommunikationsprocessen visualiseras det 

hur sändaren måste veta vad mottagaren vill ha och vad de själva vill uppnå med budskapet, 

för att få ett lyckat kommunikationsflöde. På så sätt specificerar sändaren budskapet genom 

en kodning som mottagaren är mottaglig för, och kan läsa av. 

 

Detta har vi applicerat i två ringar som symboliserar mötet av två kulturer. Denna modell vi-

sualiserar hur sändaren från en kultur kodar budskapet för att nå mottagaren i en annan kultur. 

Sändaren bör precis som i kommunikationsprocessen göra en förstudie på vem mottagaren är 

och anpassa budskapet för att få bäst möjliga resultat.  

      

                                                                 

24
 Kotler & Keller (2006) 
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Figur 3: Egenmodifierad modell från kommunikationsprocessen 

 

”Koder är i själva verket de system i vilka tecken organiseras. Dessa system styrs av regler 

som alla medlemmar i ett samhälle har godkänt”. 25 Det betyder att kommunikationen är soci-

alt förankrad. Det gäller även för avkodningen. Författarna kommer att titta på vilka koder 

som används i olika länder i reklamfilmerna för att se om det finns likheter och skillnader i de 

olika kulturerna. Koderna som analyseras med hjälp av denna modell är i form av bild, ljud 

och text.   

 

 

Denotation och konnotation 

 
Denotation står för bildens grundbetydelse.26 Det är en neutral bildbeskrivning där betraktaren 

kan se och peka ut direkt i bilden.  

 

Konnotation står för bildens medbetydelse.27 Vad bilden associerar till och som också leder 

till kollektiva associationer. Med andra ord associationer som kan vara gemensamma för 

människor som har samma kulturella bakgrund.  
 

 

                                                                 

25
 Fiske (1998) 

26
 Carlsson & Koppfeldt (2008) 

27
 IBID (2008) 
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Tillämpning av teorier och modeller 

 

Peirces betydelseelement kommer att användas som ett hjälpmedel vid analysarbetet av re-

klamfilmerna. Där tecknet är företagets kommunikation, objektet är vem som förmedlar 

kommunikationen och interpretanten är betraktaren/avkodaren. Symboler i form av materiella 

symboler, handlings symboler och verbala symboler kommer att analyseras i varje reklam-

film. Kommunikationsprocessens macromodell kommer att användas för att analysera företa-

gets kommunikation och hur det uppfattas i reklamfilmerna i de olika kulturerna.  

Denotation och konnotation användas som ett komplement vid beskrivning av reklamfilmer-

na. 
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EMPIRI 
  
Följande kapitel inleds med en företagspresentation, vidare kommer resultat från intervjuer 

och översättning att presenteras.  

 

Företagspresentation 

 

TELE2 är ett telekommunikationsföretag som finns i elva länder i Europa och Ryssland. 28  

Företaget grundades av Jan Stenbeck 1993 och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. 

TELE2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, datanät, Internet, kabel-TV och inne-

hållstjänster. Dess vision är att erbjuda marknadens bästa priser, att produkterna ska vara enk-

la att använda och ge tillräckligt hög kvalitet. Konceptet är att ha kunden i fokus och hålla 

låga kostnader för att kunna erbjuda kunderna det bästa erbjudandet på marknaden. Den störs-

ta fokusen är på mobil och sedan även bredband i vissa länder. Mobilverksamheten står för 

63%, bredband 15%, fast telefoni 17% och andra tjänster 5% i TELE2. Företagets viktigaste 

marknader är Sverige, Ryssland, Kroatien och de baltiska länderna. Företaget har delat upp 

dem finansiella och ledningsresurser i fyra marknader; Norden, Ryssland, central- och  

Västeuropa. Varje marknad har olika mål och strategier. Reklamkampanjer görs av huvudby-

råer i Stockholm och till en viss del används lokal anpassning av lokala byråer.  
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Intervju med Martin Sundberg media manager TELE2 

 

Intervjun inleddes med att Martin Sundberg beskrev företagets kärnvärden och hur de har valt 

att profilera sig i de olika länderna. Företagets kärnidentitet är att de vill vara prisvärda, lätt-

förståliga, enkel att använda, en utmanare med glimten i ögat som samtidigt ger tillräckligt 

hög kvalitet. 

 

I Sverige  

 

I Sverige förmedlar TELE2 företagets kärnidentitet i marknadsföringskampanjer med fåret 

Frank och positionerar sig på marknaden som prisledande. Enligt företaget upplevs TELE2 

som prisledande med glimten i ögat. Målet med kampanjen av fåret Frank är att återta prisle-

darskapet i en tuff marknad. ”Med produktion av hög kvalité ville vi förmedla att vi trots pris-

ledarskapet har hög kvalité. Givetvis ville vi göra detta på ett långsiktigt sätt med en kommu-

nikationslösning som håller”. 

 

Olika kommunikationsstrategier används på grund av de olikheter som finns mellan de tre 

länderna och det finns även skillnader mellan olika regioner inom Ryssland. På den svenska 

marknaden fungerar humor i reklam och svenskar har en tillräckligt hög kunskap i engelska 

för att kunna hantera ordlekar, ” Cheap och sheep”. Valet av språk är på grund av att ordleken 

mellan får och billigt fungerar bättre på engelska. Martin menar på att fåret Frank inte funge-

rar i Ryssland eller i Lettland på grund av kulturskillnader. I Ryssland är det inte fint att skylta 

med ha det billigaste alternativet av telekommunikation och deras engelska kunskaper är inte 

tillräckligt höga. 
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I Ryssland 

 

Kärnidentiteten och positioneringen är densamma i Ryssland som i Sverige.  

TELE2 använder däremot inte Frank som marknadsföringsstrategi utan istället  

La Familia. La Familia är en kampanj som sträckts sig under en lång period i Ryssland.  

Där huvudrollen är en maffiaboss. Dess tagline lyder ”Too cool to pay” som indikerar på att 

det är häftigt att inte betala för mycket. Repliken tolkas inte likadant mellan de olika länderna 

eftersom det inte anses fult att handla billigt i Sverige på samma sätt som det gör i Ryssland.  

 

 

I Lettland 

 

Kärnidentiteten, kvalitet till ett lågt pris är densamma i Lettland som i Ryssland och i Sverige. 

I Lettland har TELE2 precis lanserat en ny kampanj som handlar om Super Heroes. Där det 

har blivit för dyrt för hjältarna att utföra sina tjänster med en tagline som lyder ”It cost 

nothing to be a hero”. Anledningen till att de inte använder Frank i Baltikum är att den kam-

panjen är på engelska och språknivån är inte tillräckligt hög i Lettland för att de ska förstå 

budskapet. ”La Familia” fungerar inte för att det är olika berättartekniker i olika länder.  

Däremot kan man använda något okontroversiellt och spela safe om man vill använda liknan-

de kampanjer säger Martin. 
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Beskrivning av de svenska reklamfilmerna 

 

 

 

“My childhood” (juni 2009). 29 

 

Reklamsekvensen inleds med att ett svart får sitter på ett kontor med höga fönster och sky-

skrapor utanför. Han skriver på en dator innan kameran zoomat in honom. Han hälsar och 

presenterar sig som Frank och säger att han ska berätta sin historia. En sekvens visas med en 

flock vita får där ett svart får sticker ut från flocken. Frank säger då att han redan som barn 

känt sig annorlunda och att han behövde lämna flocken för att finna sig själv. Frank berättar 

att han provade på olika saker, allt från gatumusikant till att resa runt i världen där han fick se 

och uppleva många olika saker. Sedan visas en bild på människor som tar examen. I bakgrun-

den berättar fåret att han fortfarande kände han att han inte passade in. Bilden tas tillbaka till 

att Frank sitter på kontoret då han säger att han en vacker dag fick ett jobb hos TELE2.  

Efteråt visas ett svart får med grå mustasch och glasögon som håller ett tal för sina anställda.  

Fåret säger: 

– Vi är inte som alla andra, vi är lågpris experterna, vi är billiga! 

Alla anställda är svarta får och jublar och applåderar. Frank står bland de anställda och fäller 

en tår samtidigt som han i bakgrunden berättar att han för första gången i sitt liv kände sig 

hemma. Bilden tas tillbaka till kontoret där Frank står inne på sitt kontor och man ser svarta 

får som arbetar runt omkring med sina datorer. Det avslutas med att Frank snyftar till och se-

dan visas TELE2s logga i slutet. 

(Se Bilaga 1 för hel beskrivning) 
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  “TELE2 – On…off…on” (november 2009). 30 

 

Reklamklippet inleds med en stillbild på Frank som sitter i en svart fåtölj på ett kontor vid ett 

skrivbord. Bakom Frank är väggen i träpanel och på väggen står en svart TELE2 logga med 

undertexten ”Born to be cheap”. På skrivbordet står en dator, ett glas med tre morötter och en 

tidskriftssamlare. Det ligger en agenda framför honom och en bunt post-it lappar. Han tittar 

rakt in i kameran och säger – on! 

Frank släcker lyset samtidigt som han säger - off. Sedan tänder han och släcker sex gånger 

efter det samtidigt som han säger ”on” när det tänds och ”off” när lyset släcks. När Frank sagt 

”off” för sista gånger är det fortfarande mörkt. Han säger då på engelska (översatt svensk 

text): 

– Vad jag tror att vi försöker säga är att ni borde gå till ONOFF. De har just nu väldigt bra 

erbjudanden. Som den här.  

En kvinnlig bakgrundsröst tar över och lyset tänts. Då visas ett TELE2 snackis paket, en Sony 

Ericsson mobil och en ONOFF – logga i en gråmelerad bakgrundsfärg. Kvinnan säger att om 

man tecknar ett TELE2 snackis i 24 månader får man en Sony Ericsson Nato på köpet och 

ringer för 19 öre/minut. Välkommen till närmaste ONOFF butik. Vinkeln ändras och en 

TELE2 logga visas samtidigt som en mindre text blir synlig ”Born to be cheap” under loggan. 

 

(Se Bilaga 2 för hel beskrivning) 

                                                                 

30
 http://www.youtube.com/watch?v=YjOq5bd0pLg&feature=SeriesPlayList&p=13C172DA93CBF500 
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Beskrivning av de ryska reklamfilmerna  

 

 

 

”TELE2_GOLF” ( 2006). 31 

 

Reklamklippet inleds med att en äldre man i vit skjorta, stor mage och svarta hängslen sitter 

och äter vid kanten av ett bord, med en vit duk och vinkaraff samtidigt som en ung man slår 

iväg en golfboll som träffar en urna som det står ”mamma” på. En annan äldre man med röd 

morgonrock sitter i en soffa och flyger upp då bollen träffar urnan och utbrister: 

– Mamma! 

En annan man som står bredvid den unga mannen som slog golfbollen säger: 

– Din idiot! 

Då mannen med golfklubban svarar: 

– Förlåt mig! 

Mannen i röd morgonrock skriker på en betjänt vid namn Bobby att han vill ha en dyr boll. 

Han slår iväg bollen och träffar den äldre mannen som sitter och äter. Mannen som äter reser 

sig och går till den unga mannen och använder en tenniskanon som skjuter iväg massa billiga 

bollar mot mannen i röd morgonrock. Klippet avslutas med att en röst säger att TELE2 alltid 

är det billigaste alternativet. 

 

(se bilaga 3 för hel beskrivning) 
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”TELE2 Russia Taxi ad” (2008). 32 

 

Reklamklippet inleds med att en man med vit tröja, svarta glasögon och svart huvudbonad 

tittar ut från en svart bildörr som är öppen och stänger igen.  

En bil filmas i halvbild så att enbart nedre delen av bilens ena sida syns och det ena bakdäck-

et. En man hoppar in i baksätet på en taxibil. Han har en svart rock på sig och ser besvärad ut. 

Taxichauffören har en blå turban och vänder sig lite bakåt när mannen hoppar in.  

Runt backspegeln hänger flera halsband och bilen är klädd med diverse utsmyckningar. Man-

nen viftar med armen och säger: 

– Följ efter den där bilen, fort! 

Taxichauffören viftar med sitt finger att mannen ska betala. Mannen suckar lite, tar fram en 

sedel tittar på den och slänger i en skål som är placerad i bilen. Taxichauffören börjar köra. 

En svart van kommer åkandes i stadsmiljö och är förföljd av en gul taxibil.  

I bilen syns taxichauffören och mannen i baksätet. Mannen i baksätet säger: 

– Bromsa här! 

Taxichauffören ler och gör återigen ett tecken på att mannen i baksätet ska betala. Mannen i 

baksätet slänger ytterligare en sedel i skålen. 

En man med hoodtröja och många smycken hängandes runt halsen går ur en bil och smäller 

igen bildörren. En svart man med långa rastaflätor och vit tröja kramar om en man med vit 

tröja, svarta glasögon och svart huvudbonad. Den sistnämnde mannen ler. En svart man med 

svart mössa och svarta solglasögon skymtas i bakgrunden.  
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Mannen i taxin säger: 

– Följ efter! 

Taxichauffören ger ett tecken på att mannen ska betala ytterligare en gång. Mannen i baksätet 

lutar sig framåt och ryter till argt och tittar på taxichauffören som har vänt sig om.  

En svart bakgrund med en vit text som kommer åkande. Texten säger att man inte ska bli lu-

rad och att man inte ska betala för mycket. 

Taxichauffören med benen korsade sitter på en gata samtidigt som människor passerar ho-

nom. Det går endast att se personernas ben och fötter. En gul taxibil kör iväg längst till väns-

ter i bilden. 

Mannen som tidigare satt i baksätet sitter i framsätet på en bil och skrattar. 

Bakgrundsröst säger: 

– Låt de inte råna dig 

 

 (se bilaga 4 för hel beskrivning) 
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Beskrivning av de lettiska reklamfilmerna 

 

 

 

”TELE2_wife.mov” (2009).33  

 

En mörk bild på ett bostadskvarter i en stad. Husen är äldre med klotter på väggarna. En stor 

robot gör sig synlig runt hörnet. Den är lika hög som husen och har mer ben än kropp. Vit rök 

ryker fram under roboten. Ett fyrkantigt klocktorn blir beskjutet av en laserstråle. Högst upp 

på tornet lyser bokstäver, skrivet Riga. En av bokstäverna har slocknat och hänger snett.  

Himlen bakom är nattsvart. På nedre delen av bilden till vänster står en man i en blå dräkt och 

gul kappa. En närbild på mannens ansikte och man ser hur han sträcker upp den högra armen. 

Någon klädd i svart öppnar en dörr.  

Kvinnlig röst: 

 – Vart tror du att du är på väg? 

Mannen sänker blicken och armen, kvinnan stiger samtidigt framåt vinkar med armen.  

Kvinnan är ur fokus. 

En kvinnlig röst säger 

 – Hallå! 

Kvinnan talar:  

– Vi har inte betalat för den sista räkningen för superkraften! 

Närbild på mannen. Som tittar på kvinnan men vänder huvudet mot staden samtidigt som han 

pekar med fingret mot staden riktning.  

Kvinnan säger: 
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 – De måste alltid räddas! Nu räcker det, herr Första hjälpen! Du lägger ner alla våra pengar 

på superkraften! 

Mannen står med ryggen mot kameran och kvinnan står i profil med båda armarna på midjan. 

Munnen är ihopdragen. Kvinnan är gravid och har läder kläder och en svans på sig. I bak-

grunden ser man ett lite hus med en öppen dörr. 

Mannen säger: 

 – Älskling jag var….. 

Kvinnan avbryter: 

 – När jag är fast här hemma med att diska! Vet du inte att vi väntar tillökning? 

I bakgrunden syns roboten som går med sina långa ben mellan husen.  

Kvinnan säger: 

 – Du ska alltid rädda oss!  

Mannen säger: 

 – Men vad kommer då att hända med medborgarna? 

Kvinnan svarar: 

– Tror du att du är den ende superhjälten i staden? Jag ber dig, det är dags att börja betala. 

Eller tror du att det är billigt? Alla dessa flygturer, bränder och utomjordingar? 

Paret börjar gå in i huset. Mannen går in i huset. Huset är platt, har mycket fönster och står på 

taket. Det står solstolar och utemöbler framför huset.  

 

(se bilaga 5 för hel beskrivning) 
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”TELE2_Asteroid.mpg” (2009). 34  

 

En meteorit närmar sig jorden. 

Året är 2056 och det är natt. Mitt i bilden långt bort syns en hög byggnad med en skyskrapa 

som det lyser längst upp på. Meteoriten syns längst upp av bilden i mitten.  

En flicka med ljust hår i page, brun mössa och brun halsduk tittar uppåt och skriker. En stor 

grupp människor tittar upp mot en storbildsskärm som enbart visar kavajen på den man som 

talar på TV. Det är mörkt ute och ett sken syns nerifrån. På ett tak står fem personer i olika 

dräkter. En pojke med brun skinnmössa, röd tröja och brun väst pekar uppåt och utbrister  

– Titta superhjältar! 

Samtidigt i samma bildsekvens springer människor kors och tvärs bredvid honom.  

En kvinna som inte syns i bild säger  

– De kommer att rädda oss! 

 

Fem personer som står uppradade format som ett V på ett tak av en byggnad gör sig synliga. 

Alla har olika färger på dräkterna och det är tre män och två kvinnor. 

Mannen längst till vänster i svart vänder sig mot de andra och säger: 

– Hörni, vi måste skärpa oss! Jag kan inte göra det här. 

Mannen i mitten säger: 

– Jag har också fått soppatorsk! 
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Efter det vänder han sig först åt höger och sedan åt vänster samtidigt som han säger: 

– Någon som kan låna mig superkraft?  

Ingen har superkraft och en av männen säger att det är för dyrt. 

 En av kvinnorna visar från sin tub att det inte finns någonting kvar. 

 

Pojken som tidigare pekade på superhjältarna tittar uppåt, skriker och viftar med armarna. 

Meteoriten närmar sig. 

Mannen längst till vänster frågar om de ska gå och de andra håller med. 

 – Förresten, vem betalar? Jag bjöd senast!  

Klippet avslutas med att alla superhjältar går ner i byggnaden. 

 

(se bilaga 6 för hel beskrivning) 
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ANALYS 
  
Författarna kommer i detta kapitel analysera varje land var för sig och sedan avsluta med en 

sammanfattande analys. 

 

I Sverige 

 

Den första reklamfilmen från Sverige är en introduktion av fåret frank som är frontfigur och 

början till kampanjen ”born to be cheap”. TELE2 har valt att lansera de två reklamfilmerna 

som författarna har tittat på engelska och miljön som fåret befinner sig i utspelar sig i USA 

och olika delar av världen. Reklamfilmen använder sig av många symboler som inte är svens-

ka men som svenskar är vana att se i amerikanska filmer, som när fåret tar examen och har på 

sig en amerikansk examensmössa och kappa.  

  

Vid introduktionen av ” born to be cheap” följer betraktaren fåret Frank från det att han är 

liten på landet tills att han blir vuxen och arbetar i den stora staden, med ett arbete som får 

honom att känna sig hemma. Genom att visa hela processen från skoltid till vuxenliv är det 

någonting som betraktaren kan känna igen sig i. De trycker på utanförskap och om hur en 

person (ett får i detta fall) blir vuxen och skapar sig en egen identitet. Den första scenen är på 

Frank som sitter i ett kontor. Fåret tittar in i kameran och presenterar sig med sitt namn och 

börjar berätta om sin livshistoria och om hur han kände sig utanför tills han hittade hem på 

företaget TELE2. Det går att dela upp berättelsen i tre delar. Frank känner sig utanför, är sö-

kande och hittar hem. Budskapet kommuniceras väldigt tydligt.  

  

Förmedlingen av utanförskap ser betraktaren i scen 3 där alla får är vita utom Frank som är 

svart. Det utspelar sig på landet som är motsats till staden som han slutningen kommer att 

känna sig hemma i. Frank ställer sig plötsligt upp ur fårsamlingen, vilket visar på att han inte 

är ett vanligt får förutom att han ser annorlunda ut. Frank går i väg på två ben. Riktningen är 

från höger på bilden till övre vänstra kant. Vilket förtydligar att han lämnar sitt hem.  

Kommunikationen sker i symbios med tal och bild. Att fåret är annorlunda kan tolkas som att 

TELE2 vill ge budskapet att företaget inte är som alla andra telekommunikationsföretag och 

kan lite mer än andra konkurrenter.  
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Förmedlingen av sökande gestaltas genom att Frank reser runt i världen. Först till en stad, 

sedan Asien och till sist Australien. Vad Frank har för ursprung är oklart men växterna och 

landskapet från Asien och Australien skiljer sig från skogen där den lilla stugan som fårflock-

en står i. Musiken ackompanjeras i bilderna med typiska lokala instrument och ljud från varje 

plats fåret hamnar i. Fåret står ofta vid vägen och är på väg till en ny plats. Denna ständiga 

rörelse till en ny plats kan tolkas som rotlöshet, sökande efter en ny identitet. Efter allt sökan-

de efter något som han inte visste var det var tog Frank en examen, men känner sig fortfaran-

de utanför. Författarna tolkar att TELE2 ser sina svenska kunder som personer som är utbil-

dade och vill självförverkliga sig själva. I Sverige är det vanligt att resa iväg efter gymnasiet 

och därmed kan vissa förknippa sig med Franks långresa. Detta är kanske inte lika vanligt i 

alla länder i världen. Författarna tolkar Franks resande runt jorden som ett kulturellt beteende 

från västvärlden. Där det symboliserar hur en ung person (ett får i detta fall)  lämnar sin ung-

dom för att bli vuxen och hitta sig själv. 

  

Fåret hittar hem när han får ett jobb på ett telekommunikationsföretag. Vilket Frank säger i 

reklamen. Tillhörigheten stärks genom att visa att han är med andra får som är som honom. 

De är svarta, går på två ben och ett äldre får talar till alla svarta får och säger 

 – Vi är inte som alla andra! Vi är lågpris experterna! Vi är billiga! 

Här görs det med en ordlek på engelska.  

-We are cheap!  

Cheap som uttalas likadant som sheep. Fåret symboliserar det företaget vill förmedla i sin 

vision.  

  

Kampanjens tagline i Sverige är en ordlek mellan två ord på engelska som upplevs både hu-

moristisk och förmedlar tydligt vad TELE2 vill förmedla till sina intressenter, att vara billi-

gast på marknaden (born to be cheap). Samma form av ordlek används i den andra reklamfil-

men när namnet på ett känt elektronikföretag som ONOFF används. TELE2 erbjuder en billig 

produkt som kan inhandlas på ONOFF. Fåret sitter vid ett skrivbord. Bilden släcks och tänds 

samtidigt som fåret säger on…off, on..off. Detta visar på att reklamfilmen är lokalt anpassad. 

Inredningen förmedlar professionalitet och stabilitet genom att väggen bakom skrivbordet är 

av ett fint och massivt träslag. En stor och välpolerad skylt hänger på väggen vilket ger ett 
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tydligt budskap att det är TELE2 som är sändaren. Förmedling av TELE2 som ett professio-

nellt företag upplevs även i reklamfilmen där fåret Frank presenteras.  

Kontorslanskapen är öppna och med lyxiga vyer i New York, glänsande skyskrapor i bak-

grunden. Det som gestaltar känslan av kontor är rum som är öppna med små indelade rum i 

rummen. I en slutscen står Frank i ett rum lutat mot ett fönster. Genom fönstret ser betraktaren 

ett kontorslandskap av arbetande får vid sina skrivbord. Väggarna och inredningen är vit, ta-

ket är av vita plattor och lampor. De ända färgerna i inredningen är en beige fåtölj och de lätt 

bruna gardinerna som inte tar mycket plats i intrycket av rummet. Rummet är stilrent enkelt 

och upplevs som en professionell arbetsplats. En stor samling får står och lyssnar på ett äldre 

får i ett rum som är väldigt pampigt genom höga pelare med bågar. Som ger ett intryck av en 

kyrka. Det äldre fåret är en representant från TELE2 och han talar högt och tydligt och håller 

ett tal som berör fåret Frank. Representanten från TELE2 är ett äldre får och detta kan tolkas 

att det symboliserar visdom och trygghet. 
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I Ryssland 

 

I den ryska reklamfilmen används temat maffia, som gestaltas genom att använda kända attri-

but från amerikanska filmer. Författarna upplever att attributen som används för att gestalta en 

maffiamiljö är tagen från filmen Gudfadern. Dessa attribut är koder som många mottagare kan 

läsa av i och med att de är klassiska filmer och samma koder används även i andra maffiafil-

mer. Författarna uppfattar dessa koder i till exempel scenen där mannen som sitter och äter 

soppa kan associeras till Don Vito Corleone spelad av Marlon Brandon. Likheter som går att 

koppla mellan mannen som äter soppa och Corleone är kroppsbyggnad, den vita skjorta, ges-

ter och den kända scenen då det äts pasta. Miljön som det utspelar sig i är koloniala hus med 

grekiska statyer och det finns ständigt manliga hjälpredor i kostym bredvid huvudkaraktärer-

na. Gestaltningen av karaktärerna har en viss ton av komik. I scen 9 sitter mannen i en brun 

skinnsoffa och ropar högt - mamma! när golfbollen slår till urnan med mammans aska i.  

Det kan tolkas som en parodi på hur maffiamän gestaltas som mammas pojkar. Vilket i sin tur 

kan upplevas som en rolig kontrast. Valet av att använda sig av maffiatema som redskap för 

att förmedla TELE2s vision är svår att förstå. Det kan bero på att författarna missar viktiga 

delar av avkodningen i och med att de inte är från Ryssland. Kommunikationen är dock tyd-

ligt i att TELE2 kan ge mer och med kraft av sin produkt eftersom de är billiga. Mängden av 

golfbollarna kan ses som att det symboliserar TELE2s produktkapacitet. 

  

Det andra reklamklippet utspelas i en taxibil där ett klart budskap ges till betraktaren när det 

skrivs att man inte ska låta sig bli rånad. Mannen som sätter sig i taxibilen är en karaktär som 

betraktaren känner igen från det tidigare golfklippet vilket för tolkningen till att han tillhör 

maffian. När maffiamannen sätter sig i taxibilen och vill följa efter en grupp män i en stor 

svart stadsjeep, måste han betala taxichauffören inför varje liten inbromsning och sväng. 

Gänget tolkas som kriminellt utifrån att attributen är åter igen tagna från amerikanska filmer. 

Männen har genomgående svarta kläder samt mycket smycken och solglasögon. Ett gäng av 

män som hälsar på varandra med stora gester och kör en bil som visar på status. Att inte låta 

sig bli rånad tolkar författarna kommer från maffiakulturen där det gäller att vara tuff och ma-

cho. Detta kan tolkas som att TELE2 ser Ryssland som en maskulin kultur.   
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I Lettland 

 

Båda reklamsekvenserna från Lettland handlar om superhjältar där det har blivit för dyrt för 

dem att utföra sina tjänster. För att förmedla en värld för superhjältar visas en rå och mörk 

stadsbild i kaos och ruiner. En robot som skjuter sönder byggnader och det brinner på olika 

platser. Ett kärlekspar som är superhjältar bor på ett icke konventionellt sätt genom att bo 

uppe på ett tak, med en vy över hela staden. Terrassens inredning är enkel, modern och de 

genomgående färgerna är mörka med dekorativa inslag av brunt, gult och vitt. Det står två 

solstolar och en stor vas utanför dörren. Dörren är av plåt som ger en hård och spartansk käns-

la. Det förhöjer den råa och kaotiska miljön de lever i. Intryck av dekorationen är modern och 

medelklasskvalitet. Detta kan uppfattas som att det inte ska vara för dyrt att skaffa TELE2.  

  

Relationen mellan superhjältarna tolkar författarna syftar till traditionella kvinnliga och mann-

liga roller som finns i den västerländska kulturen mer eller mindre. Att det används i reklam-

filmen kan tolkas som att Lettland är ett maskulint land där kvinnor har största ansvaret för 

hemmet och män arbetar. Eller så är det hur TELE2 ser den Lettiska kulturens struktur.  

Mannen spenderar resurser utan att tänka sig för medan kvinnan tänker på räkningar, familjen 

och framtiden. Detta kan tolkas som att TELE2 är så billiga så att det kostar inte mycket att 

använda deras produkter, så frun kommer inte att klaga. 

  

Attribut i språket som författarna anser styrker tolkningen på att Lettland ses vara ett masku-

lint land är; Bildligt står kvinnan med diskhandskar och skäller ut sin man för att han vill fly-

ga iväg och rädda medborgarna. Kvinnan uttrycker sig bestämt och med påståenden. Kvinnan 

tänker på familjesituationen och fördummar mannen.  

  

– Nu räcker det, herr Första hjälpen! 

– Du lägger ner alla våra pengar på superkraften! 

– När jag är fast här hemma med att diska! 

– Vet du inte att vi väntar tillökning? 

– Du ska alltid rädda oss!  

– Hjälten räddar oss. Han gör det gratis!  
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Mannen säger inte mycket och kommer knappt till tals, vilket kan tolkas som att kvinnan är 

den dominanta som inte lyssnar på sin man. Kvinnan pratar mycket medan mannen är bekym-

rad över världsliga frågor. 

– Men vad kommer då att hända med medborgarna? 

  

 I meteoroidfilmen talar TELE2 direkt till sina kunder genom att iscensätta superhjältestaden i 

Riga. I en scen där en reporter exponeras på en storbildsskärm säger han: 

  – Kära Rigabor! Som ni vet kommer en jättestor meteorit att täcka staden inom några minu-

ter. Jag ber er att inte få panik. Möjligen kan den sprängas. Det enda vi kan göra är att be. 

Inledningen med ”Kära Rigabor” är ett sätt att kommunicera direkt till de lettiska kunderna, 

för att de ska kunna känna igen och ha en anknytning till superhjältestaden. Det kan tolkas 

som att TELE2 anser att det är viktigt att förknippa reklamfilmerna som lokala till skillnad 

från de svenska reklamfilmerna som är väldigt amerikanska. Mannens dräkt är en typisk stål-

mannendräkt och kvinnan bär en svart dräkt i läder med svans och kattöron. Detta associerar 

författarna till klassiska amerikanska superhjältarfilmer, som Stålmannen och kattkvinnan 

från Batman. 

 

 

Sammanfattande analys av de tre länderna 

 

  

Materiella symboler: 

  

Varje reklamfilm är en berättelse där TELE2 vill förmedla ett buskap till sina intressenter.  

Varje land har materiella symboler som skiljer sig avsevärt, men kvalitén är alltid densamma. 

I reklamsekvenserna i Sverige är byggnaderna i det första klippet lyxiga skyskrapor.  

Inredningen är höga pelare med halvbågar av glas och stilrent kontorslandskap. Detta uppfat-

tas som professionalitet med hög kvalitet. Genomgående färgkoder är svart, beige och vitt 

vilket tolkas som stilrent utan krusiduller och ger ett intryck av förtroende och stabilitet.  

I det första reklamklippet från Ryssland är kolonialbyggnaden de befinner sig vid gedigen och 

med en rad vita statyer utplacerade runt huset. Det gedigna intrycket ges även av den bruna 

skinnsoffan som mannen med röd rock sitter i. Detta uppfattas som att mannen som bor i hu-
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set är välbetald och detta ger honom en viss status. 

I det lettiska reklamklippet med kärleksparet utspelar sig scenen på ett hustak.  

Byggnaderna är relativt enkla och framhäver ingen lyx. Eftersom de vill förmedla en stad i 

kaos och superhjältar utan resurser. Scenerna är mörka, lysrör som blinkar och små bränder 

brinner lite här och var. 

 

 

Handlings symboler: 

 

I den svenska reklamfilmen My Childhood reser fåret frank runt i världen för att hitta sig själv 

och känna sig hemma någonstans. Detta är enligt författarna ett privilegium som vissa har i en 

del länder, vilket Sverige är en av de och det gör att kunderna i Sverige kan identifiera sig 

med fåret Frank. För att förmedla den kvinnliga rollen i ”Wife _mov” så är det hon som står 

med diskhandskar på sig och utrycker att hon måste hinna med disken medan mannen tänker 

på att rädda världen, vilket tyder på att mannen inte hjälper till med hemmasysslor. Det som 

författarna tolkar ur filmerna från de olika länderna är tolkningar på hur företaget TELE2 ser 

på sina intressenter i de olika kulturerna. 

 

 

Verbala symboler: 

 

Reklamfilmen som utmärkte sig mest när författarna tittade på hur språket användes. Var i 

den lettiska Wife.mov. Där kvinnan hade många repliker och påståenden, medan mannen 

knappt kom till tals. Kvinnan uttryckte oro inför hussysslor och familj medan mannen oroade 

sig för medborgarna. I de svenska reklamklippen används ordlekar som ”cheap och sheep” 

och en lek mellan bild och ord för att berätta att det finns billiga erbjudanden hos återförsälja-

ren ONOFF.   
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SLUTSATS 
  
I detta kapitel undersöks hur väl uppsatsens analys svarar mot studiens syfte.  

 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur ett svenskt företag kommunicerar och anpassar sitt 

varumärke genom TV-reklam på hemmamarknaden och globalt för att uppnå ett enhetligt 

budskap. Efter studiens genomförande har författarna kunnat dra en rad slutsatser om TELE2s 

förmedling av budskap i de olika länderna. 

 

Genom studerandet av reklamfilmerna kunde ett tydligt mönster ses att företaget valt att an-

passa budskapen lokalt genom olika reklamkampanjer och taglines. Det syns genom att 

TELE2 har förmedlat företagets enhetliga budskap att vara ett billigare alternativ till sina in-

tressenter på väldigt olika sätt. I Sverige används som tidigare nämnts fåret Frank där själv-

förverkligande ligger i fokus. I Lettland används attribut för att förmedla traditionella kvinnli-

ga och manliga roller, medan de i Ryssland använder sig av gangster kulturen. Den genomgå-

ende röda tråden är förmedlingen av billiga produkter och tjänster men som skiljer sig avse-

värt beroende på var de är lanserade.  

 

Reklamfilmerna uppfattas som att TELE2 använder kulturella normer och värderingar för att 

förmedla sitt budskap på ett humoristiskt sätt. Exempelvis är företagets syn på Ryssland att 

det inte anses fint att tala högt om att någonting är billigt. Detta använder företaget i reklam-

filmerna genom att vända på problemet och istället ta det till sin fördel ”Too cool to pay”.   

I Sverige används amerikanska ordlekar som ”Cheap and Sheep” för att man anser att folket 

har så pass goda kunskaper i engelska. I Lettland har man istället valt att tala direkt till folket 

genom att båda reklamklippen utspelar sig i huvudstaden Riga. Samtidigt läggs tonvikt på det 

familjära om en kvinna och en mans olika uppfattningar om vad som anses viktigt i relation 

till arbetet och hemmet. Återkommande i alla reklamsekvenserna är kopplingen till ameri-

kanska filmer.  

I intervjun med Martin Sundberg konstateras att hans syn på att humor fungerar bra i Sverige 

och att det i Ryssland anses fult att någonting är billigt genomsyras väl i reklamfilmerna.  

Det tyder dock inte på att det är så i dessa länder. Det är svårt att dra slutsatser om detta 

stämmer då en studie i den kultur reklamfilmerna utspelar sig inte undersökts.  
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Övergripande bild 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

  
Detta kapitel bygger på författarnas egna reflektioner med utgångspunkt i 

problemformuleringen och frågor som dykt upp under arbetet med studien. 

 

Lärdomar 

 

Genom arbetet med studien har författarna fått en inblick i hur ett företag arbetar strategiskt 

med sin TV-reklam i olika kulturer. Trots att de tre länder som undersökts ligger relativt nära 

varandra geografiskt, är det stora skillnader i utformandet av filmerna. En intressant fråga är 

hur resultatet hade sätt ut om företaget hade anpassat lanseringar i länder med större kulturella 

skillnader som Indien eller Kina. Amerikanska filmer är globala men anammas och förankras 

troligtvis på olika sätt i olika kulturer. Med hjälp av olika teorier och modeller har det varit 

lärorikt och intressant att kunna se mönster i empirin. Det har även varit ett mycket roligt 

ämne att undersöka.  

 

Självkritik 

 

Författarna är medvetna om att det resultat som studien visat på inte kan generaliseras då den-

na studie enbart studerat ett företag inom branschen. För att kunna dra slutsatsen om att ett 

företag bör anpassa sitt varumärke och sitt budskap skulle en djupstudie där många företag 

deltar i undersökningen vara nödvändig och utifrån flera led i kommunikationen och produkt-

anpassning. Svaren som författarna fick genom den intervju som genomfördes med Martin 

Sundberg har tolkats utifrån författarnas subjektiva uppfattningar och kan ha påverkan på ana-

lysarbetet.  
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Vidare forskning 

 

För vidare forskning i detta ämne skulle intervjuer med personer från Sverige, Ryssland och 

Lettland vara intressant. Då skulle djupare frågor kunna ställas om hur de uppfattar reklamse-

kvenser och hur de tolkar materialet utifrån dess kulturella bakgrund. Detta skulle kunna ge 

studien ett mer intressant resultat och ett bredare perspektiv. Intressant vore även att undersö-

ka fler företag från skilda branscher för att se om det finns skillnader i valet av anpassning 

beroende på vad för sorts företag det gäller.  
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http://www.youtube.com/watch?v=Sed8vRLjW14&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Pdgx2-DBIQ
http://www.youtube.com/watch?v=mlam9LdANo0
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - “My childhood” (juni 2009). 

 

Scen 1: Den första bilden är på ett svart får som sitter och skriver på en dator på ett kontor. 

Kontoret är luftigt, enkelt och med stora fönster från golv till tak. I bakgrunden står det höga 

skyskrapor. 

Bakgrundljud: Knappande ljud på ett tangentbord. 

 

Scen 2: Det är en halvbild på det svarta fåret som börjar tala på engelska. Vit text längst ner i 

bilden översätter till svenska. 

– Ehh.. Jag heter Frank, ehh.. det här är min historia.  

Bakgrundljud: Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 3: En samling av vita får står i ett grönt landskap med en skog och en liten stuga i bak-

grunden.  

Text på svenska: 

 – Som barn kände jag mig alltid… 

Bakgrundljud: Bräkande får.  

 

Man börjar ana en svart färg bland fåren och rösten i bakgrunden säger (bakgrunds röst och 

text) 

 - …Annorlunda 

Plötsligt ställer sig ett svart får upp.  

Text på svenska  

– Så, jag stack … 

Det svarta fåret går iväg på två ben.  

Svensk text: 

– Behövde gå och…… och hitta mig själv.  

– Vi ses! 

Bakgrundsljud: Fåret som talar på engelska.  
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Scen 4: Ett par går framför kameran och försvinner ur bild. Scenen är nu på en gata.  

Fåret sitter med en gitarr och gitarrfodralet framför sig. I Bakgrunden syns en del av en cykel 

och en svart port. 

Text på svenska  

- Jag……provade massa olika saker.  

Bakgrundljud: Gitarr och en pipig sångröst. Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 5: Det svarta fåret står längst en landsväg med en skylt i handen, som det står  

Woodstock på. En pickup kör förbi.  

Text på svenska: 

 – Jag har rest runt i världen. 

Bakgrundljud: Ljud av en bil som åker. Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 6: Fåret sitter på en kudde med armarna och bena i korrs. Två personer sitter bakom få-

ret i samma ställning. Bakgrunden är en bergsklippa med riklig växtlighet. 

Text på svenska: 

 – Många ställen, och jag har sett många saker.  

Plötsligt börjar fåret sväva ovanför kudden.   

Bakgrundljud: Indisk musik. Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 7: Fåret står på en sandig landsväg som går mot horisonten. Växtligheten är gul.  

Fåret står med ryggen mot kameran och vänder sakta huvudet tills att halva ansiktet syns. 

Framför fåret ligger en ryggsäck, en gitarr och en skylt där det står Sydney.  

Text på svenska: 

 – Ahh..Nice! Och börjar på meningen till nästa scen. 

Bakgrund ljud: Ljud av en didjeridu och på någon som urinerar. Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 8: En bild på ett Amerikanskt examensfoto med många svartklädda studenter som håller 

i examensbevis i handen. I bakgrunden ser betraktaren en bit av en äldre skolbyggnad.  

Träden är gula. Kameran gör en zoomning till höger samtidigt som rösten talar.  

Text på svenska: 

 – Men fortfarande kändes det som… 

Fåret står i examenskläder bredvid gruppen till höger.  
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Text svenska: 

 – Att jag bara inte passade in. 

Bakgrundljud: Långsam, lågmäld och klingande musik. Fåret som talar på engelska. 

 

Scen 9: Fåret står i sitt kontor med examensbilden inramad i sina klövar.  

Text på svenska: 

 – Men…  

Fåret lägger ner fotot och pekar med sin klöver mot betraktaren.  

Text på svenska: 

 – En dag fick jag jobb på TELE2. 

Bakgrundljud: Musiken i bakgrunden är långsam med några pianotoner. Fåret som talar på 

engelska. 

 

Scen 10: Ett får med grått skägg och glasögon står bakom ett podium. På podiet står det 

TELE2. Kameravinkeln är tagen i grodperspektiv. I bakgrunden visas en bit av en fasad där 

taket är i glas och format som en båge. Fåret som står bakom podiet säger: 

  – Vi är inte som alla andra. Vi är de billigaste experterna! 

Bakgrundljud: Samma musik fortsätter.  

 

Scen 11: Kameran zoomas ut så att en hel publik av svarta får syns. Fåret som talar står upp-

höjt på en vit scen. På sidorna står det två fasader tätt intill varandra och är väldigt höga.  

Pelare går från marken upp till taket och bildar halvbågar. Dessa pelare bildar ett inomhusrum 

och knyter ihop fasaderna. Taket är av glas. Ett starkt ljus kommer från taket ner på fåret, som 

talar.  Det äldre fåret säger:  

Text på svenska: 

 – Vi är billiga.  

Bakgrundljud: Samma musik fortsätter. Publiken jublar. Fåret som talar på engelska. 

 

 

Scen 12: Inzoomning på fåret (Frank) som står i publiken. Fåret torkar en tår. 

 Text på svenska: 

 – För första gången i mitt liv… 

Ljud i bakgrunden: Samma musik fortsätter. Fåret som talar på engelska. 
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Scen 13: Fåret står till höger av bilden lutandes mot ett fönster i ett kontorsrum.  

Landskapet bakom Frank är ett kontorslandskap med flera svarta får som arbetar vid sina da-

torer. Till vänster om frank står en ljusbrun fåtölj i ett hörn.  

Text på svenska: 

 – …..Kände jag mig som hemma.  

Bakgrund musik: Samma musik fortsätter. Fåret som talar på engelska. 

Fåret vänder sig om och snyftar. 

 

Scen 14: En vit bakgrundsbild med svart text som blänker och det står Tele2. 

Bakgrundsljud: Stråkarna fortsätter. 

Sedan kommer det upp en skugga på halva texten samtidigt som en mindre text blir synlig 

under TELE2. Det står ”Born to be cheap” 

Bakgrundljud: Stråkar med tre klingande ljud som avslut. 

 

 

Bilaga 2 - “TELE2 – On…off…on” (november 2009). 

 

Scen 1: Reklamklippet inleds med en stillbild på Frank som sitter i en svart fåtölj på ett kontor 

vid ett skrivbord. Bakom Frank är väggen i träpanel och på väggen står en svart TELE2 logga 

med undertexten ”Born to be cheap”. På skrivbordet står en dator, ett glas med tre morötter 

och en tidskriftssamlare. Det ligger en agenda framför Frank och en bunt post-it lappar.  

Bakgrundsmusik: Tyst  

 

Han tittar rakt in i kameran och säger: 

 – On! 

Frank släcker lyset samtidigt som han säger: 

– Off!  

Sedan tänder han och släcker sex gånger efter det samtidigt som han säger ”on” när det tänds 

och ”off” när lyset släcks. När Frank sagt ”off” för sista gånger är det fortfarande mörkt.  

Han säger då på engelska (översatt svensk text): 

– Vad jag tror att vi försöker säga är att ni borde gå till ONOFF. De har just nu väldigt bra 

erbjudanden. Som den här. 
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Scen 2: En kvinnlig bakgrundsröst tar över och lyset tänts. Då visas ett TELE2 snackis paket, 

en Sony Ericsson mobil och en ONOFF – logga i en gråmelerad bakgrundsfärg. Kvinnan sä-

ger att om man tecknar ett TELE2 snackis i 24 månader får man en Sony Ericsson Nato på 

köpet och ringer för 19 öre/minut. Välkommen till närmaste ONOFF butik.  

Bakgrundsmusik: Ett pling när 19 öre/minut visas. 

 

Vinkeln ändras och en TELE2 logga visas samtidigt som en mindre text blir synlig ”Born to 

be cheap” under loggan. 

Bakgrundsmusik: Ett skiftljud när det går över från erbjudandet till TELE2s logga. 

 

 

Bilaga 3 - ”TELE2_GOLF” ( 2006). 

 

Scen 1: En äldre man i vit skjorta, stor mage och svarta hängslen sitter på kanten av ett bord, 

med en vit duk och vinkaraff.  Mannen sitter utomhus. I bakgrunden ser man två män som 

står vid en golfbag. Den ena mannen tar upp en golfklubba 

Bakgrundsljud: Rockig musik och ett metalliskt ljud som låter svisch.  

 

Scen 2: Halvbild på mannen som tog upp golfklubban. Han har kroppen vriden för att slå ett 

slag. I bakgrunden ser man ett svart staket och lite grönska. Mannen har en svart skjorta med 

små vita ränder på sig. Håret är svart och bakåtkammat. Han är mellan 30-40 år. 

Bakgrunds ljud: Rockig musik och ett slag från golfklubban, svisch. 

 

Scen 3: Bild på den andra mannen som stod vid golfbagen. Han är en äldre man med skjorta 

och kavaj på sig.  

Bakgrundsljud: Rockig musik med mycket trummor. 

 

Scen 4: Halvbild på mannen som slog golfslaget. Mannens riktning på blicken är åt höger och 

lite uppåt. Armarna rör sig runt i en halvcirkel för att kunna slå ett slag. Ansiktet visas i profil. 

Mannen har på sig flera halsband. 

I bakgrunden ser vi det svarta räcket och grönska som är ur fokus. 

Bakgrundsljud: Country/rockig musik. 
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Scen 5: Bild på de två männen som står vid golfbagen. Båda deras blickar riktar åt höger.  

Den äldre mannen hänger lite över golfbagen. 

Bakgrundsljud: Country/ rockig musik. 

 

Scen 6: En gammal urna med texten mamma står bredvid en guldfärgad gammal klocka.  

Bakgrundljud: Musik och något som går sönder. 

 

Scen 7: En äldre man i röd morgonrock och tofflor flyger upp ur en skinnsoffa och suckar till. 

Väggarna i rummet är av sten.  

Bakgrundljud: Country /rockig musik med gitarr inslag. 

 

Scen 8: En golfboll flyger förbi och har sönder urnan i flera bitar. 

Bakgrundsljud: Musik med gitarrer och effektljud av golfbollen som har sönder urnan. 

 

Scen 9: Halvbild på mannen som satt i soffan som nu har rest sig upp. Han viftar med händer-

na ut från kroppen och skriker.  

Tal På Ryska: Översatt: 

 – Mamma! 

 

Scen 10: Bild på de två som står vid golfbagen. Den äldre talar till den yngre mannen som 

rycker på axlarna: 

Tal på Ryska: Översatt.  

Den äldre mannen säger: 

– Tony! 

Då den yngre mannen svarar: 

– Förlåt mig! 

 

Scen 11: Mannen i morgonrock är täckt av vit aska och står utanför en ingång och skriker. 

Vid ingången hänger det gröna växter och det står en romerskstaty. En man kommer ut från 

huset. 

Bakgrundsljud: country/ rockig musik. 

Tal på ryska, översatt: 
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– Ge mig de dyra bollarna! 

 

Scen 12: En man i vit kavaj och svarta byxor springer fram till mannen i morgonrock. I bak-

grunden står två hus, romerska statyer, en bil och lite träd. 

Bakgrundljud:  Country / rockig musik. 

 

Mannen i morgonrock får en golfboll av mannen i vit kavaj. Mannen i morgonrock skjuter en 

boll mot kameran. 

Bakgrundljud: Country/ rockig musik. Ljud effekt av golfbollskottet.  

 

Scen 11: Man som sitter på andra sidan och äter utomhus får golfbollen i sin tallrik. Han får 

rödsoppa över hela överkroppen. 

Bakgrundljud: rockig musik. 

 

Scen 12: Halvbild på mannen i morgon rock täckt med aska. Mannen gör en gest med handen. 

Handen dras under hakan. Mannen blickar åt vänster. Kamera vinkeln är tagen lite under 

ifrån.  

Bakgrundsljud: Rockig musik. Effekt ljud på hand rörelsen. 

 

Ny scen 13: Mannen på andra sidan vid bordet sitter med soppa över hela kroppen. Huvudet 

neråt och han kniper ihop hela ansiktet. Och släpper ner sina bestick. 

Bakgrundsljud: Rockigmusik. Besticken som faller mot tallriken. 

 

Scen 14: Mannen vi bordet har ställt sig bredvid en tenniskanon. Bredvid honom står en jätte 

stor korg med golfbollar. Han har en smutsig haklapp som hänger på bröstet. Han sträcker 

upp armen för att markera en skjutning. Kamera vinkel är under ifrån. 

Bakgrundsmusik: Rockig musik. 

 

Scen 15: Två män som skjuter för fult med tenniskanoten. En man håller i kanoten och den 

andre håller i en korg. Mannen med soppa över sig gestikulerar med båda armarna och drar 

sina händer under hakan. I bakgrunden skymtar ett hus med balkong. Huset är täkt av Stora 

träd som står framför. 

Bakgrundljud. Rockigmusik och massa golfbollar som skjuts snabbt. 
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Scen 16: Ett platt hus med tre romerska statyer får ett regn av golfbollar över sig.  

Bakgrundsljud: Rockig musik och ljudet av golfbollar som sjukts. 

 

 

Scen 17: Mannen i morgonrock och vit kavaj sitter hukade under ett bord medan det flyger in 

golfbollar. Mannen i vit kavaj tar upp en golfboll och talar. Mannen i morgonrock rycker ifrån 

honom golfbollen. 

Bakgrundsljud: Rockig musik. 

Tal på ryska, översatt: Man med vit kavaj, 

 – Titta! Det är billiga bollar. 

 

Scen 18: Svart bild med text som lyser i neon. Färgen är blåvit. Liten text längst ner i vitt vi-

sas ett telefonnummer. 

 

Scen 19: Svart bild med en ny text som kommer in med en snabb effekt. Texten är stor och 

tydlig, TELE2. Under texten är det en vit fläck som först är avlång och sedan blir mindre och 

rund.  

Tal på ryska:  

– TELE2 är alltid det billigaste alternativet. 

 

 

Bilaga 4 - ”TELE 2 Russia Taxi ad”(2008).  

 

Reklamklippet inleds med att en man med vit tröja, svarta glasögon och svart huvudbonad 

tittar ut från en svart bildörr som är öppen och stänger igen.  

 

Scen 1: En bil filmas i halvbild så att enbart nedre delen av bilens ena sida syns och det ena 

bakdäcket.  

Bakgrundsmusik: Ljud från en bild som gasar iväg. 

 

Scen 2: En man med svart jacka och svart keps filmas bakifrån i halvbild. Han står framför en 

gul taxi. En stor brun byggnad syns i det till vänster om bilen.  
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Scen 3: En man hoppar in i baksätet på en taxibil. Han har en svart rock på sig och ser besvä-

rad ut. Taxichauffören har en blå turban och vänder sig lite bakåt när mannen hoppar in.  

Runt backspegeln hänger flera halsband och bilen är klädd med diverse utsmyckningar.  

Mannen viftar med armen och säger: 

– Följ efter den där bilen, fort! 

Bakgrundsmusik: Tutande bilar och tung trafik 

 

Scen 4: Bildsekvensen är tagen från baksätet. Taxichauffören viftar med sitt finger att mannen 

ska betala. 

 

Scen 5: Mannen suckar lite, tar fram en sedel tittar på den och slänger i en skål som är place-

rad i bilen. Taxichauffören börjar köra. 

 

Scen 6: En svart van kommer åkandes i stadsmiljö och är förföljd av en gul taxibil.  

Bakgrundsmusik: Häktiskt fiolspelande 

 

Scen 7: Halvbild tagen framifrån på taxin. I bilen syns taxichauffören och mannen i baksätet. 

Mannen i baksätet säger: 

– Bromsa här! 

 

Scen 8: Taxichauffören ler och gör återigen ett tecken på att mannen i baksätet ska betala. 

Mannen i baksätet slänger ytterligare en sedel i skålen. 

Bakgrundsmusik: Häktiskt fiolspelande 

 

Scen 9: En man med hoodtröja och många smycken hängandes runt halsen går ur en bil och 

smäller igen bildörren. En svart man med långa rastaflätor och vit tröja kramar om en man 

med vit tröja, svarta glasögon och svart huvudbonad. Den sistnämnde mannen ler. En svart 

man med svart mössa och svarta solglasögon skymtas i bakgrunden.  

 

Scen 10: Halvbild på mannen i taxibilen. Han ger ett bekymrat ansiktsuttryck. Han säger: 

– Följ efter! 

Bakgrundsmusik: Trafik och fiolspelande 
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Scen 11: Taxichauffören ger ett tecken på att mannen ska betala ytterligare en gång.  

Mannen kastar en sedel i skålen fort. 

Bakgrundsmusik: Fiolspel 

 

Scen 12: Mannen i baksätet lutar sig framåt och ryter till argt och tittar på taxichauffören som 

har vänt sig om.  

 

Scen 13: En svart bakgrund med en vit text som kommer åkande. Texten säger att du  inte ska 

bli lurad och att man inte ska betala för mycket. 

 

Scen 14: Taxichauffören med benen korsade sitter på en gata samtidigt som människor passe-

rar honom. Det går endast att se personernas ben och fötter. En gul bil kör iväg längst till 

vänster i bilden. 

Bakgrundsmusik: Trafik och fiolspel 

 

Scen 15: Mannen som tidigare satt i baksätet sitter i framsätet på en bil och skrattar. 

Bakgrundsröst säger: 

– Låt de inte råna dig! 

 

 

Bilaga 5 - ”TELE2_wife.mov” (2009). 

 

Scen 1: En mörkbild på ett bostadskvarter i en stad. Färgerna är svarta, grå och lite mörkblå. 

Det hänger mycket skyltar på fasaderna. Husen är äldre med klotter på. Till höger står det en 

apparat som skulle kunna vara en gammal och trasig gatutelefon. Kameran gör en glidning till 

höger in i gränden. En stor robot kommer fram runt hörnet. Den är lika hög som husen och 

har mer ben än kropp. Vit rök ryker fram under roboten. Kameran zoomar in på övre delen av 

roboten.  

Bakgrundsljud: Syrener och ett surrande ljud. 
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Scen 2: Ett fyrkantigt klocktorn blir beskjutet av en laserstråle. Högst upp på tornet lyser bok-

stäver, skrivet Riga. En av bokstäverna har slocknat och hänger snett. Himlen bakom är natt-

svart. 

Bakgrundsljud: Laserstråle 

Tornet faller. Filmkameran Zoomar ut. Och man ser att det är roboten som beskjuter tornet. 

Bakgrundsljud: Laserstråle, syrenljud och splitter av när tornet faller. 

 

Scen 3: En svart tätbebyggd stad med många höga hus. Tunnlar och tåg som går genom hu-

sen. I mitten av bilden står roboten och svart rök blommar upp framför. På nedre delen av 

bilden till vänster står en man i en blå dräkt och gul kappa. Man ser mannen endast från höf-

ten och upp.  

Bakgrundsljud: Filmmusik med bas och surrande ljud 

Kameran zoomar ut. Så att man ser mannen nästan i helfigur. Mannen står med händerna på 

höften och det högra benet mot en betongkant. Han har gula kalsonger över den blå dräkten 

och gula stövlar. 

Bakgrundsljud: Filmmusik med bas och surrande ljud 

 

Scen 4: Kameravinkeln vrids så att man ser mannen framifrån och i fågelperspektiv.  

Han står på ett tak. Lysrör skymtas på högra sidan av scenen. 

Bakgrundljud: Trumpeter i upptakt. 

Scen 5: En närbild på mannens ansikte och man ser hur han sträcker upp den högra armen. 

Samtidigt som han lyfter upp huvudet och i bakgrunden skymtas en rörelse. Bakgrunden är ur 

fokus. Någon klädd i svart öppnar en dörr.  

Bakgrundsljud: musik 

Kvinnlig röst: 

 – Vart tror du att du är på väg? 

Mannen sänker blicken och armen, kvinnan stiger samtidigt framåt vinkar med armen.  

Kvinnan är ur fokus. 

Bakgrundsljud: Fotsteg 

En kvinnlig röst säger 

 – Hallå! 
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Scen 6: Halvbild på en kvinna med glansiga svarta kläder. På huvudet har hon en svart mössa 

med kattöron, håret är rakt och svart. Hon är baraxlad och har på sig två handskar på vänster 

arm. En lång svart som sitter tätt mot kroppen nästan hela vägen upp mot axeln och den andra 

är en gul gummihandske som hon bär över den svarta. I handen håller kvinnan i en trasa. 

Bakgrundsljud: 

Kvinnan talar:  

– Vi har inte betalat för den sista räkningen för superkraften! 

 

Scen 7: När bild på mannen. Som tittar på kvinnan men vänder huvudet mot staden samtidigt 

som han pekar med fingret mot staden riktning. Mannen står med halva kroppen vriden mot 

staden. I bakgrunden ser man staden i brand. 

Kvinnan säger: 

 – De måste alltid räddas! 

 

Scen 8. Halvbild på kvinnan som pekar in mot kameran. 

– Nu räcker det, herr Första hjälpen! 

 

Scen 9: Halvbild på mannen som rynkar på pannan och ger ett leende med stängda läppar, 

samtidigt som han pekar med tummen mot staden och bränderna. Mannen står helt vänd mot 

betraktaren och staden bakom sig.  

 

Scen 10: Bilden är i fokus på kvinnans ansikte. I bakgrunden ser man en öppen dörr, fönster 

med persienner och en blomvas.  

Kvinnan säger: 

– Du lägger ner alla våra pengar på superkraften! 

 

Scen 11: En hel bild på båda två som står på taket. 

 

Scen 12: Mannen står med ryggen mot kameran och kvinnan står i profil med båda armarna 

på midjan. Munnen är ihop dragen. Kvinnan är gravid och har läder kläder och en svans på 

sig. I bakgrunden ser man ett lite hus med dörren öppen. 

Mannen säger: 

 – Älskling jag var ….. 
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Kvinnan avbryter: 

 – När jag är fast här hemma med att diska! 

 

Scen 13: Kvinnan bakifrån och mannen står vid kanten av taket och viftar med armarna.  

Bakgrunden är av en stor stad, explosioner och roboten som river sönder hus. 

Bakgrundsljud: Syrener  

Kvinnan säger: 

– Vet du inte att vi väntar tillökning? 

 

Scen 14: När bild på mannens ansikte när han står vid takkanten. Blicken går ner ifrån och 

upp.  

Bakgrundsljud: syrener 

 

Scen 15: Mannen stor i mitten av bilden med en stad i brand bakom sig och roboten som går 

med sina långa ben mellan husen. Kvinnan skymtar i högra hörnet av bilden. 

Bakgrundljud: Stads ljud av syrener. 

Kvinnan säger 

 – Du ska alltid rädda oss!  

 

 

 

Scen 16: Mannen står med ryggen mot kameran och kvinnan står med händerna öppna.  

Båda visas i halvfigur. Den gravida kvinnans mage är synlig och stor. Hon står med armarna 

öppna och har gula disk handskar på sig och en trasa i handen. 

Kvinnan säger: 

– Hjälten räddar oss. Han gör det gratis! 

Kvinnan vänder sig om och börjar gå in i dörr öppningen bakom henne. Mannen vänder sig 

mot kameran och gestikulerar genom att öppna upp armarna från kroppen. 

Mannen säger: 

 – Men vad kommer då att hända med medborgarna? 

Kvinnan vänder sig vid dörr öppningen mot kameran. Hon vrider huvudet först och har ar-

marna rakt ner. Mannen ståt med ryggen mot kameran. 

Kvinnan säger: 
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– Tror du att du är den ende superhjälten i staden? 

 

Scen 17: Halv bild på mannen med staden bakom. Hans huvud hänger ner och tittar ner med 

blicken.  

Kvinnan säger: 

 – Jag ber dig, det är dags att börja betala. Eller tror du att det är billigt? Alla dessa flygturer, 

bränder och utomjordingar? 

Paret börjar gå in i huset. 

 

Scen 18: Mannen går in i huset. Bilden är ut zoomad.  Huset är platt, har mycket fönster och 

står på taket. Det står solstolar och ute möbler framför huset. I bakgrunden ser man många 

höga hus och lampor. 

 

Scen 19: Närbild på mannen och han stänger till plåtdörren. 

 

Scen 20: Bild på en stad i ruiner. Det är mörkt och det brinner lite här och var. Det kommer en 

röd laser stråle som skjuter.  

 

 

Bilaga 6 - ”TELE2_Asteroid.mpg” (2009). 

 

En meteorit filmas bakifrån och närmare sig jorden. 

Bakgrundsmusik: Som en vulkan.  

 

Scen 1: Året är 2056 och det är natt. En stad filmas framifrån med en bro på vänster sida. Mitt 

i bilden långt bort syns en hög byggnad med en skyskrapa som det lyser längst upp på. Meteo-

riten syns längst upp av bilden i mitten.  

Bakgrundsmusik: Fortfarande ett vulkanljud medan en mansröst talar i bakgrunden långt bort 

som lyssnaren inte kan tyda. 

 

Scen 2: En stad filmas från ett fågelperspektiv där ett tåg åker i vänster färdriktning. 

Bakgrundsmusik: En man talar i en megafon 
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Scen 3: Staden filmas i grodperspektiv och låter tittaren åka med i bilden uppåt där meteoriten 

gör sig synlig längst upp i bilden. 

Bakgrundsmusik: Fortfarande vulkanljudet och när meteoriten gör sig synlig blir ljudet star-

kare. 

 

Scen 4: En flicka med ljust hår i page, brun mössa och brun halsduk tittar uppåt och skriker. 

Bilden åker lite åt sidan och en man med ficklampa gör sig synlig i vänster hörn. En folkmas-

sa dyker upp bakom honom där alla människor tittar upp mot en storbildsskärm som enbart 

visar kavajen på den man som talar på TV.  

Bakgrundsmusik: En man som talar med nyhetsröst samt oroligt prat mellan olika människor. 

 

Scen 5: En videokamera med massa sladdar runt visar en man som sitter och talar. Bakom 

kameran springer människor fort därifrån. 

Bakgrundsmusik: En mansröst som talar samt röster från människor runt omkring. 

 

Scen 6: En stad filmas återigen i fågelperspektiv och samma tåg som tidigare åker i vänster 

färdriktning. Det är mörkt ute och ett sken syns nerifrån. På ett tak står fem personer som är 

filmade bakifrån i fågelperspektiv. Tre av de fem står med armarna satta i sidorna. De andra 

två har armarna hängda längst med kropparna. Fyra av dem är mörkklädda varav en av dem 

har ett silvrigt skynke och en annan en silvrig tub på kroppen. Den femte har en rosa dräkt.  

Bakgrundsmusik: En man som talar i bakgrunden 

 

Scen 7: En pojke med brun skinnmössa, röd tröja och brun väst pekar uppåt och utbrister  

– Titta superhjältar! 

En kvinna som inte syns i bild säger – De kommer att rädda oss! 

Samtidigt i samma bildsekvens springer människor kors och tvärs bredvid honom.  

Till vänster om pojken syns en storbildsskärm med en man som är tagen i halvbildsformat. 

Mannen på bilden har en svart kavaj, vit skjorta och röd slips och säger: 

– Kära rigabor! Som ni vet kommer en jättestor meteorit att täcka staden inom några minuter. 

Jag ber er att inte få panik. Möjligen kan den sprängas. Det enda vi kan göra är att be. 

 

 

Scen 8: Bilden är tagen i grodperspektiv och rör sig i riktning mot fem personer som står upp-

radade format som ett V på ett tak av en byggnad. Längst till vänster står en man i svarta klä-
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der, svart ögonbindel och mörkt svart hår. Bredvid honom står en kvinna i blåa byxor och blå 

bh med ljust långt hår. I mitten står en man i svarta kläder med ett silvrigt blixttecken på ma-

gen. Han har ett skärp i silver och silverfärgat hår. Till höger om honom står en kvinna i rosa 

kläder med en svart body. Hon har långt svart hår som blåser i vinden och ett par rosa glas-

ögon. Längst bort till höger en man i svarta byxor med ett upplyst skärp med ett korstecken. 

Han har bar överkropp med svarta band över bringan och mörkt hår.   

 

Scen 9: Bilden fokuseras snabbt på mannen längs ut till vänster i svart och kvinnan i blått 

samt mannen i mitten som ses suddig. 

 

Scen 10: En bild på kvinnan i rosa och mannen längst ut till vänster, samt mannen i mitten 

som ses väldigt suddigt. 

 

Scen 11: Bilden vänds återigen mot de andra. Mannen längs ut till vänster i svart och kvinnan 

i blått samt mannen i mitten som även i denna sekvens är suddig. De tittar framåt. Vinkeln är 

tagen i profil. Mannen längst till vänster i svart vänder sig mot de andra och säger: 

– Hörni, vi måste skärpa oss. Jag kan inte göra det här! 

Bakgrundsmusik: En ”superhjälte” jingel börjar spelas. Ljudet stannar upp när mannen börjar 

prata. 

 

Scen 12: Bild tagen framifrån med alla karaktärer i bild. Mannen i mitten säger: 

– Jag har också fått soppatorsk!  

Efter det vänder han sig först åt höger och sedan åt vänster samtidigt som han säger: 

– Någon som kan låna mig superkraft?  

 

Scen 13: Kvinnan i blått lyfter upp sina armar och skakar på huvudet.  

 

Scen 14: En närbild tas på mannen i svart längst ut till höger. Han säger: 

– Dyrt! 

 

Scen 15: Bild tagen framifrån på alla karaktärer då kvinnan i blått vänder sig om och säger: 

– Titta! 
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Kvinnan har en silvrig tub på ryggen. Hon böjer sig och skjuter ut en brunfärgad puff samti-

digt som hon säger till mannen i mitten. 

– Där ser du! 

Mannen längst ut till vänster med svart ögonbindel säger: 

– Åh vad äckligt! 

 

Scen 16: Ur ett fågelperspektiv filmas folket på gatan. I mitten står pojken som tidigare peka-

de på superhjältarna. De tittar uppåt, skriker och viftar med armarna. 

 

Scen 17: Återigen närbild på mannen längst till höger som satt handen som ett stöd till hakan. 

Hans blick är fokuserad uppåt. 

 

Scen 18: Ur ett grodperspektiv filmas en meteorit som kommer åkandes ovanifrån. 

Bakgrundsmusik: Låter som ett brinnande klot. 

 

Scen 19: Bilden filmas så att mannen i mitten är suddig och kvinnan i blått och mannen i svart 

syns i bild. Mannen i mitten tar sig över hakan och kvinnan i blått har armarna i kors och tittar 

uppåt medan mannen längs ut till vänster tittar neråt. Mannen i svart vänder sig till de andra 

och säger: 

– Vill någon ha en drink? 

Kvinnan i blått vänder sig mot honom och pekar med ett finger samtidigt som hon säger: 

– Det låter som en bra idé! 

  

Scen 20: Filmat underifrån börjar alla karaktärer lämna taket på byggnaden. Mannen i mitten 

står kvar och tittar ner. 

 

Scen 21: Mannen i mitten tittar ner vänder sig om och följer efter de andra. Han ropar: 

– Förresten, vem betalar? Jag bjöd senast! 

Bakgrundsmusik: Brinnande klot och människor som skriker. 
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Bilaga 7 - Intervjufrågor till Martin Sundberg, Media manager TELE2 

 

 

Sverige 

 

1. Vilken är TELE2s kärnidentitet? 

 

2. Hur levererar TELE2 det budskapet i Sverige? 

 

3. Vilka värden vill ni förmedla i Sverige? 

 

4. Hur positionerar sig TELE2 i Sverige? 

 

5. Finns det kommunikationsstrategier som fungerar i Sverige men inte i Ryssland? 

 

6. Övriga kommentarer? 

 

 

Ryssland 

 

1. Hur levererar TELE2 kärnidentiteten i Ryssland? 

 

2. Vilka värden vill ni förmedla i Ryssland? 

 

3. Vad står konceptet för i Ryssland?              

 

4. Varför fungerar inte konceptet i Sverige? 

 

5. Hur positionerar sig TELE2 i Ryssland?  

 

6. Vad är det vitigaste att tänka på som telemarketingföretag när man etablerar sig i Ryss-

land?  

 

7. Övriga kommentarer? 
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Lettland 

 

1. Vad är konceptet och taglinen?  

 

2. Är det samma värden som i Ryssland och Sverige som ni förmedlar i Lettland?  

 

3. Vad är det för strategisk tanke bakom marknadsföringen för att anpassa sig till mark-

naden i Lettland?  

 

4. Varför fungerar inte det lettiska konceptet i Sverige eller Ryssland? 

 

5. Övriga kommentarer? 
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