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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om hur Volvo konstruerar svenskhet och sin egen identitet i deras 

reklamfilm Made by Sweden – Vintersaga. Med tanke på hur olika uppfattningar kring vad som är 

svenskt florerar fritt i både Sverige och världen så är det intressant att undersöka hur en svensk symbol 

och ett multinationellt företag som Volvo väljer att reproducera denna. Detta är en språkinriktad 

undersökning som använder sig av en multimodal analys för att synliggöra vem som gör vad i 

reklamfilmen och hur den inkluderar och engagerar tittaren. Den multimodala analysen bygger på 

Michael Hallidays systemisk-funktionella grammatiska analysmodell och förklaras sakligt hur den 

används för att tjäna syftet. I resultatet dyker stora deltagargrupper upp som är människor, element och 

Volvo själva. Dessa engagerar och inkluderar tittaren på olika sätt vilket skapar en kontakt och ett 

meddelande mellan Volvo som är sändare och tittaren som är mottagare. Symboliskt sett så gestaltas 

en kamp mot det stora vemodet som består av svåra svenska förhållanden i form av kyla, blåst och 

väta. Tittaren och de mänskliga deltagarna i reklamfilmen blir svenska och uppmanas implicit att 

använda en Volvo i sin kamp för att fortsätta vara svenska. För det är bara de med rätt vilja och rätt val 

av utrustning som blir svenska och kan tåla kampen. Fälttåget leds av världsliga representanter som 

Timbuktu och Börje Salming, starka individer som samarbetar i grupp med Volvo som sin kuse. 

Kampen finns i språket som Volvo har valt i bild och sång.  

Nyckelord: Volvo, svenskhet, Sverige, hårda svenska förhållanden, reklamfilm, multimodal analys, 

systemisk-funktionell grammatik, Börje Salming, Timbuktu, ideationellt, interpersonellt 

English title: You and I are Volvos knights in the struggle for swedishness – A Multimodal linguistic 

analysis of Volvos commercial film Vintersaga 
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1 Inledning 

Det finns många åsikter om vad som är typiskt svenskt. Vissa har en känsla om att svenskar är på ett 

visst sätt och det går att höra påståenden som att Volvo, Ikea och ABBA är typiskt svenska fenomen. 

Vidare finns det föreställningar om att Sverige är ett väldigt fredligt land med en stabil demokrati, att 

svenskar står i kö till vårat systembolag istället för att trängas och inte gärna sitter nära varandra på 

bussen. Allt detta är självklart överdrivna stereotyper som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten även om det kanske ligger viss grund till varför stereotyperna har kommit till. Dessa 

stereotyper har antagligen uppstått och befästs på en rad olika sätt under lång tid och det är nog svårt 

att avgöra exakt hur detta har gått till då det är många faktorer som spelar roll. En faktor kan vara 

företags reklam och imagebyggande som kopplas till nationell identitet. 

Volvo nämnes här innan som ett typisk svenskt fenomen. Ändå har inte Volvo personvagnar varit i 

svensk ägo sedan 1999 då Ford köpte företaget. Sedan 2010 är företaget Kinesiskt. Just därför kan det 

vara intressant att uppmärksamma deras senaste reklamkampanj som heter ”Made by Sweden”. I 

denna kampanj så ingår en del musikvideor där b.la. Zlatan Ibrahimovic och artisten Robyn medverkar 

för att skapa någon form av svensk reklam som kopplas till Volvo. En annan av dessa videor är över 4 

minuter lång och heter Vintersaga. Volvo skriver om denna som en ”hyllning till Sverige när det är 

som kärvast. Ett tack till kylan, mörkret, blåsten och regnet.” 

Volvo hyllar antagligen inte en geografisk plats med ett visst klimat som kallas Sverige i sin 

reklamfilm Vintersaga. De vill antagligen snarare visa upp sin egen bild av vad som är svenskt och 

placera sig själva i detta typiskt svenska. Där kan de odla en egen myt kring hur de hör ihop med 

svenskheten. Kanske är då Volvo med och påverkar de svenska stereotyperna med en reklam som 

denna. Men hur gör de för att konstruera denna verklighet av Sverige och sig själva? Det är något som 

den här uppsatsen kommer behandla.  

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Volvo konstruerar Sverige i sin reklamfilm Vintersaga 

via språk. Vidare så undersöks det hur Volvo väver in sig själva i detta och konstruerar en identitet 

utifrån den svenska verklighet som de bygger i denna reklamfilm. 

Frågeställningen lyder som följande: 

Hur konstruerar Volvo Sverige och sin egen identitet via språket i sin reklamfilm Vintersaga?  

o Vilka deltagare är viktiga för denna konstruktion?  

o Vilka processer är viktiga för denna konstruktion?  

o Vilka perspektiv är synliga för denna konstruktion?  
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3 Material 

Det material som ingår i undersökningen är först och främst reklamfilmen Vintersaga som går att 

finna på Volvos Car Sveriges Youtubekanal (Volvo Car Sverige 2015). I filmen visas svenska 

vinterlandskap med kalla, mörka och blåsiga förhållanden. I dessa landskap uppehåller sig människor 

iklädda diverse kläder för att skydda sig mot elementen. Några kända personer som skymtas är Börje 

Salming och Jason ”Timbuktu” Diakité. Det åker också en hel del Volvobilar genom landskapen.  

Vintersaga är en reklamfilm i form av en musikvideo ackompanjerad till låten som heter Vintersaga. 

Denna version av låten är en modern cover framförd av Amanda Berggren. Originallåten framfördes 

av Monica Törnell 1984 och är skriven av Ted Ström. Värt att nämna är att låten även spelades in av 

Jerry Williams 1990 och blev populär nog att ligga på svensktoppen 12 veckor i sträck. 

(Wikepedia/Vintersaga) 

Volvos reklamfilm Vintersaga med Amanda Berggrens version av låten med samma namn har den 17 

december 2015 hela 1 216 600 visningar på Volvos officiella Youtubekanal. Den publicerades för 

första gången den 17 januari 2015 och har alltså funnits tillgänglig i 11 månader. Med tanke på att 

låten framförs på svenska och är publicerad av Volvo Car Sverige för den svenska publiken så har den 

ett omfattande antal visningar. Om varje visning representerade en invånare i Sverige så skulle det för 

jämförelsens skull betyda att över 12% av den svenska befolkningen har sett reklamfilmen.  

Ett ytterligare material är den beskrivande text som Volvo Car Sverige har under reklamfilmen på 

Youtube (Volvo Car Sverige 2015). I den  berättar Volvo vad reklamfilmens syfte är vilket hjälper den 

som tittar på filmen att bättre förstå vad den ser och bakgrunden till detta. Följande är texten i sin 

helhet: 

Det här är en hyllning till Sverige när det är som kärvast. Ett tack till kylan, 

mörkret, blåsten och regnet. Därför att utan våra hårda svenska förhållanden 

hade vi aldrig tillverkat de bilar vi gör. 

 

Vem som helst kan bygga en bil som fungerar i solsken och vackert väder. Att ta 

fram bilar som tar dig dit du ska oavsett väder och väglag är en helt annan sak. 

För oss är fyrhjulsdrift inte en onödig extrautrustning man kan skryta med, det är 

en funktion som tar dig hem. 

 

Aktiva helljus, automatisk nödbroms och döda vinkeln-varnare är inte en lek med 

teknik, utan vettiga hjälpmedel för att köra tryggt och säkert genom ett Sverige 

där det stora vemodet rullat in. 

3.1 Materialavgränsning 

För att kunna analysera reklamfilmen Vintersaga så har både bild och sjungen sång transkriberats och 

bearbetats i ett arbetsdokument. Det hela blev till en stillbild för varje klipp i varje scen med 
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tillhörande sångtext utskriven i sambandet som det återges i reklamfilmen. Detta arbetsdokument blir 

Bilaga.1 till denna uppsats då det är för stort för att inkludera direkt i uppsatsen. För närläsning av 

Bilaga.1 hänvisas därför till listan av bilagor sist i denna uppsats där en länk till denna finns.  

4 Volvos historia 

För att ge en tydligare bild av Volvo och företagets svenska rötter så beskrivs kortfattat dess historia 

här. Historian är hämtad från Volvos Groups (Volvo Group Sverige) egna hemsida där de verkar vara 

måna om att visa upp Volvos historia för varumärkets skull.  

Volvos historia sträcker sig långt bak i tiden ända bak till 1915 där det startades upp som ett 

dotterbolag till Svenska kullagerfabriken. Men det var inte förens 1924 som Volvos grundare Gustaf 

Larson och Assar Gabrielsson hade en idé om att de skulle bygga en svensk bil. Volvo skriver vidare 

att de svenska vägarna var dåliga och väderförhållandena med låga temperaturer var en utmaning 

vilket gjorde att de redan då byggde bilar anpassade för detta. Först 1927 så rullade den första 

serietillverkade Volvobilen ut från fabriken. 

Till en början var det inte någon rusning för att köpa Volvos personbilar men 1928 när deras första 

serietillverkade lastbilar började säljas så blev dessa en omedelbar succé. 1929 gick Volvo med vinst 

för första gången. Det var alltså lastbilarna som under 30-talet såldes mest och båtmotorerna och 

personbilarna fick stå tillbaka ännu så länge. Konkurrensen kring vanliga personbilar var hård på den 

tiden då många tillverkare fanns i Tyskland, Frankrike och USA. Lastbilarna däremot gick att 

exportera till andra länder och vidgade marknaden för Volvo. 1934 kom Volvo med sin första buss 

vilket blev en ny del på marknaden. Framgångarna ledde till att företaget 1935 börsnoterades.  

Volvo är numera känd för sitt mantra säkerhet och det är något som redan 1936 var ett säljargument. I 

och med att försäljningen för personbilar började ta form så myntades också vissa regler för säljarna 

att hålla sig till.  

1. Låt kunden köra bilen 

2. Låt kunden köra bilen 

3. Låt kunden köra bilen! 

När andra världskriget kom 1939 så la Volvo delvis om sin kurs för att tillverka militära produktioner. 

De var även på grund av bensinransoneringen som gällde tvungna att komma upp med ett alternativt 

bränsle och därför uppfann de en gengasenhet för att driva sina bilar. Volvo gav sig även in i 

flygindustrin samt började tillverka traktorer på 40-talet. Volvo kom senare under 50- och 60-talet att 

leverera flygmotorer till det svenska flygvapnets stridsplan, Lansen, Draken och Viggen. På 80-talet 

levererade de även motorn till Gripen.  
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När Volvo PV444 kom till världen på mitten av 40-talet så blev den omåttligt populär. Det var den 

första folkliga bilen då den inte kostade så mycket att köpa för kunden. 1959 var Volvo först med 

trepunktsbältet i sina bilar vilket har blivit en milstolpe i Volvos säkerhetstänk. 1972 formulerades den 

första miljöpolicyn av VDn Per G Gyllenhammar. 1976 så kom de med världens första katalysator och 

lambdasond för att rena och mäta utsläppen från bilarna. 1978 tog Volvo fram en särskild bilkudde för 

att göra färden säkrare för barn. 

1990 så ingick Volvo en allians med franska Renault vilket möttes med blandade reaktioner. Först 

1991 så utnämndes den första kvinnan in i styrelsen. Volvo personvagnar beslutades om att säljas till 

Ford Motor Company 1999. Volvos svenska personbilstillverkning blev nu efter nästan 70 år i Sverige 

ett Amerikanskt ägt bolag  medan lastbilar, bussar, traktorer, båtmotorer och flygmotorer fortfarande 

låg under svensk ägo. 2010 sålde Ford av Volvo personvagnar till den kinesiska tillverkaren Geely.  

Volvo har alltså varit en bred och framgångsrik spelare inom fordonsindustrin under nästan 100 år och 

har varit en stor svensk arbetsgivare med många klassiska bilmodeller. Att Volvo är en svensk symbol 

går alltså att spåra i den anrika koncernen där arbetsförhållanden för anställda, miljön och säkerheten 

är viktiga grundpelare. Även om Volvo personvagnar inte längre är svenskt så marknadsför tydligen 

Volvo sig själva som just svenskt vilket kanske tyder på att tradition och kvalitet är viktigt för 

varumärken att förknippas med.  

5 Tidigare Forskning 

Här beskrivs kortfattat några exempel på tidigare forskning kring företagsidentitet och reklam  med 

nationalitet som röd tråd. Dessa relevantgör och förtydligar syftet med denna uppsats som är att se hur 

Volvo konstruerar svenskhet och bygger en identitet kring den via språk. Först kommer en 

undersökning där man har undersökt ett antal flygbolags stjärtfenor för att upptäcka meningar med 

nationella och internationella visuella tecken. Den andra tidigare forskningen handlar om hur 

svenskhet representeras i IKEAs företagskultur. Den sista är en C-uppsats där det undersöks hur 

etnicitet framställs i politisk reklamfilm, nämligen Sverigedemokraternas.  

5.1 National pride, global capital: a social semiotic analysis of transnational visual 

branding in the airline industry 

Detta är en undersökning gjord av Crispin Thurlow och Giorgia Aiello som publicerades i tidsskriften 

Visual Communication (Thurlow & Aiello 2007). Det är en akademisk tidsskrift som publicerar 

referensgranskade (peer-reviewed) artiklar inom visuell kommunikation varje kvartal. Crispin 

Thurlow är en professor i Language and Communication i Engelska vid Berns Universitet, Schweiz. 

Han har tidigare varit en professor vid Washington University, USA, inom Art and Science. Han är 

även utbildad inom psykologi och marknadsföring. Giorgia Aiello är doktor i kommunikation och 

jobbar på School of Media and Communication som undervisar i olika kommunikations ämnen. 
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Undersökningen inleds med att beskriva vad som hände när flygbolaget British Airways la ner stora 

summor på att byta grafisk profil 1997 för att bättre passa en mer global image. De ändrade sin 

visuella märkningar av flygplanen till mer exotiska och mångkulturella motiv för att de ville verka mer 

globala och sympatiska. För detta fick de utstå våldsam kritik från det Brittiska folket och 

premiärministern Margaret Thatcher kallade bolaget för opatriotiskt och korkat. Det hela slutade med 

att British Airways 2001 gick tillbaka till en mer Brittisk stil igen på sina flygplan för att stävja 

kritiken och återvinna sina kunder. Poängen är att det verkar vara väldigt viktigt med en nationell 

profil för globala företag och att detta är en svår balansgång för bolagen.  

 

Med anledning av detta så vill Thurlow och Aiello undersöka vilka semiotiska resurser som används i 

det visuella hos 561 flygbolags stjärtfenor runt om i världen för att se hur de väljer att utmärka sig och 

vilka likheter de har med varandra. De ska med hjälp av de data de får fram försöka lista ut hur 

flygbolagen gör för att gå denna balansgång mellan nationellt och globalt i sin image. Deras metod 

beskrivs i tre steg: 

 

1. Beskrivande textanalys – De identifierar den genomgående semiotiska repertoaren för att 

finna visuella likheter på stjärtfenorna.  

2. Tolkande textanalys – De hittar och försöker förstå hur meningspotentialer är uppbyggda på 

stjärtfenorna och visar på vilka visuella element som skapar denna meningskonstruktion. 

3. Kritisk textanalys – De gör kopplingar mellan stjärtfenors design politisk-kulturell ekonomi i 

flygindustrin.  

 

Det de kommer fram till är att begreppet globalisering är del av den globala kapitalismens diskurs och 

att stjärtfenorna på flygplanen då får en funktion av kanal och agent för det globala kapitalet. De säger 

att en viktig semiotisk resurs de har tittat på är balansgången mellan det kulturella och det perceptuella 

och att det perceptuella har en viktig funktion för att analysera den visuella kommunikationen på 

stjärtfenorna. Vidare så ser de en komplex blandning mellan globaliserande och lokaliserande krafter, 

mellan internationella och nationella orienteringar och mellan semiotisk enhetlighet och mångfald. De 

menar att synergin mellan dessa lyfter fram en transnationell image. I flygindustrin strävar flygbolagen 

efter att få till denna balansgång men den gynnar de stora etablerade bolagen först och främst. Deras 

slutsats är att globalismen ändras hela tiden och med den det semiotiska i den visuella 

kommunikationen.  
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5.2 Mångfald och svenskhet – En paradox inom IKEA 

Detta är en fallstudie gjord av Anders S Wigerfelt (Wigerfelt, 2012) som har publicerats för Malmö 

Institute of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola 2012. Wigerfelt är docent på detta 

institut. Wigerfelt vill med denna fallstudie undersöka hur svenskhet och mångfald konstrueras och 

representeras i IKEAs organisationskultur. I materialet ingår interna policydokument kring IKEAs 

värderingar och riktlinjer för organisationen samt intervjuer med anställda och chefer. Han vill visa 

med hjälp av materialet hur svenskheten och mångfalden uttrycks i språk och vilka eventuella problem 

som kan uppstå mellan de två. 

Han kommer fram till att organisationskulturen är väl inarbetad kring svenskhet men att svenskhet 

som begrepp hela tiden förändras i vår globala värld. Han ser nämligen att mångfald numera ingår i 

begreppet svenskhet och att detta påverkas av hur samhället i stort har genomgått en politisk 

förändring de senaste 20 åren. Han konstaterar också att olika synsätt och motsägelser som han 

upptäcker finns i organisationen ger upphov till omskapande och nyskapande som i sin tur är viktigt 

för IKEAs utveckling och identitet.  

Han avslutar sin sammanfattning med detta stycke: 

Mångfald har delvis blivit en del av den nya svenskheten, en inkluderande 

svenskhet där förställningen om ett öppet och heterogent samhälle utgör en viktig 

del i en ny berättelse där en gemensam framtid är viktigare än utseende och 

födelseort. (Wigerfelt 2012, s. 36) 

5.3 Den hotfulla invandringen och ideal svenskhet – En semiotisk analys av 

Sverigedemokraternas valfilmer  

Denna undersökning är en C-uppsats skriven av Elisabeth Norrgård 2015 på Umeå Universitet 

(Norrgård 2015) inom Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Tillämpad strategisk 

kommunikation. Det är en semiotisk analys av 5 av Sverigedemokraternas valfilmer mellan 2010 och 

2014 med syfte att undersöka hur olika etniciteter porträtteras i de politiska reklamfilmer som 

Sverigedemokraterna har skapat. Hon ser på filmerna och analyserar dem utifrån text, bild och ljud 

och tittar efter meningar i de semiotiska tecken som finns i filmerna.  

Hon kommer föga förvånande fram till att Sverigedemokraterna framställs själva som goda i filmerna 

vilket politisk reklamfilm har som syfte att göra. Några teman som hon upptäcker är naturen som 

uttrycker harmoni och lycka, hur icke-svenskar är ett hot mot samhället och Sverigedemokraterna som 

martyrer där andra politiska företrädare och partier porträtteras negativt. Hon tycker sig se en trend 

över tid att Sverigedemokraterna går från att utmåla invandrare som hot till att istället romantisera en 

bild av Sverige.  
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I och med detta så glorifierar Sverigedemokraterna svenskar och reproducerar grova stereotyper av 

icke-svenskar vilket som hon säger kan få till följd att invandrare uppfattas som mindre värda men att 

svenskar däremot har ett högre värde och därför är norm.  

6 Teoretisk bakgrund 

Här beskrivs den teoretiska bakgrund som behövs för att förstå relevansen mellan metod för analysen 

av materialet och syftet för uppsatsen. Först presenteras teorierna övergripande för att sedan bli 

fördjupade under eget respektive stycke.  

Den övergripande teorin som uppsatsens metod bygger på är Systemisk-funktionell grammatik (SFG) 

av Michael Halliday. Här beskrivs den på svenska med hjälp av Per Holmbergs, Anna-Malin 

Karlssons och Andreas Nords bok Funktionell textanalys (Holmberg m.fl. 2011) som i sin tur bygger 

på Per Holmbergs och Anna-Malin Karlssons bok Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 

2006) och Michael Halliday och Christian Matthiessens bok Introduction to functional grammar 

(Halliday & Matthiessen 2004).  

Vidare utgör SFG ramverket för Gunther Kress & Theo van Leeuwen’s bok Reading Images (Kress & 

Leeuwen 1996, 2006) som beskriver hur de gör en multimodal analys av olika medier. En svensk 

adaption av denna bok heter Den visuella texten (Björkvall 2009) av Anders Björkvall. Båda dessa 

böcker fungerar likt en handbok för multimodal analys men Reading images innehåller mer teoretisk 

bakgrund och vetenskaplig förankring. Den visuella texten är den handbok som den multimodala 

analysen i denna uppsats utgår ifrån och beskrivs därför längre fram i detta stycke mer efter följande 

stycke som först beskriver SFG.  

6.1 Systemisk-funktionell grammatik (SFG) 

Under 60 och 70-talet utarbetade den Brittiska språkvetaren Michael Halliday en teori som på svenska 

har kommit att kallas Systemisk-funktionell grammatik. Utgångspunkten för teorin är att språket 

”lever och verkar som texter” vilket gör att grammatiken i sig ser ut och fungerar som den gör. Teorin 

beskriver hur mening skapas i kommunikativa sammanhang ur språket (Holmberg m.fl. 2011, s. 9-10).  

För att beskriva mening så utgår teorin från tre huvudsakliga metafunktioner i olika nivåer i texten 

såsom semantik, lexikon, grammatik (morfologi och syntax), fonologi, pragmatik och 

informationsstruktur. Dessa tre metafunktioner beskriver: 

1. Ideationellt – Hur en föreställning om världen konstrueras 

2. Interpersonellt – Hur interaktion mellan deltagare skapar mening 

3. Textuellt – Hur information organiseras 
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Även kontext är en del av teorin då det är något som hjälper till att skapa mening och betydelse ur text 

(Holmberg m.fl. 2011, s. 10-11). I Figur.1 visualiseras de olika skikten och hur metafunktionerna 

sträcker sig igenom dessa.  

 

Figur.1 (Holmberg, m.fl. 2011, s. 10) 

I följande stycken beskrivs de tre metafunktionerna närmare. 

6.1.1 Ideationell metafunktion 

Denna metafunktion handlar om att visa hur verkligheter i texten konstrueras. Ett sätt att visa detta är 

via det som kallas transitivetetssystem.  

The transitivity system construes the world of experience into a manageable set of 

process types. Each process type provides its own model or schema for construing 

a particular domain of experience as a figure of a particular kind… (Halliday & 

Matthiessen 2014, s. 170) 

Det som menas här är alltså att olika situationer som uppstår med olika deltagare kan delas in i 

processer och kategoriseras för att skildra vad som utförs. Dessa processer kategoriseras i de 

utvecklade versionerna av SFG som sex huvudtyper, nämligen: 
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 Materiella  

 Beteendemässiga 

 Mentala 

 Verbala 

 Relationella 

 Existentiella 

I den svenska adaptionen med utgångspunkt från Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 

2006) så nöjer man sig med att använda de huvudtyper av processer som tydligast uttrycker betydelse, 

nämligen: 

 Materiella – Exempel: Kalle springer fort 

 Mentala – Exempel: Kalle känner sig oövervinnerlig  

 Verbala – Exempel: Kalle säger att han har ont 

 Relationella – Exempel: Kalle har ont 

De materiella processerna handlar om något som fysiskt förändras, mentala handlar om något som 

upplevs. I de verbala processerna så sägs något och i de relationella handlar det ofta om abstrakta 

tillstånd till något. Detta ger framförallt svar på VAD som händer och existerar i en text. (Karlsson 

2011, s. 22-26) 

Med hjälp av dessa processer går det även att se vilka deltagare som får en viktig roll i ett 

sammanhang och som kan skapa olika betydelser. Detta kallas ergativitetssytem och blottgör VEM 

som har makt över någonting annat vilket kan skapa betydelseskillnader för en text (Karlsson 2011 s. 

28-31). Dessa är exempel på betydelseskillnader som kan uppstå: 

 Exempel.1: I Sverige tänks det väldigt mycket på framtiden. 

 Exempel.2: Svenskar tänker väldigt mycket på framtiden.  

I första exemplet ”göms” vem som tänker men implicit kan man gissa att det är just svenskar som 

tänker i Sverige. I det andra exemplet står det istället utskrivet att det faktiskt är svenskar som tänker 

mycket på framtiden. Då pekas svenskar ut som en grupp som gör något aktivt, i detta fall tänker 

mycket på framtiden vilket kan säga en del om textens funktion och betydelse för VEM som gör något 

och har makten.  

6.1.2 Interpersonell metafunktion 

Denna metafunktion syftar till att visa hur interaktion mellan deltagare skapar mening. Detta görs först 

och främst genom att kategorisera de språkhandlingar som används och se hur dessa realiseras i texten 

i olika situationskontexter. Om en text har mycket påståenden i sig så kan det tyda på någon form av 

informerande text som inte är ute efter att bli ifrågasatt utan har funktionen att informera. Om en text 

har mycket frågor i sig så kan det istället vara en indikation på att texten försöker interagera med 

läsaren. 
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 Vidare går det att se vilken modalitet språkhandlingarna har genom att avgöra vilken modalitetstyp 

och modalitetsgrad dessa har. Detta kan skapa betydelseförskjutningar i interaktionen som kan ändra 

funktionen och betydelsen i språkhandlingarna.(Holmberg 2011, s. 105-110).  

De fyra grundläggande språkhandlingar som listas i Funktionell textanalys (Holmberg 2011, s.  99) är: 

 Uppmaning – Exempel: Ge mig saxen! 

 Erbjudande – Exempel: Här får du saxen. 

 Påstående – Exempel: Jag vill inte ha saxen. 

 Fråga – Exempel: Varför ber du om saxen? 

Huruvida dessa språkhandlingar realiseras kongruent eller inkongruent har stor betydelse för 

meningen i en interaktion. I boken kallas uppmaningssats, erbjudandesats, påståendesats och frågesats  

för modusmetaforer beroende på om de realiseras som den språkhandlingen som de rent grammatisk 

tillhör eller om situationskontexten ändrar på deras betydelse (Holmberg 2011, s. 103). Ett exemepel: 

Kan du stänga fönstret? 

Detta är en fråga rent grammatiskt men betydelsen är en uppmaning till någon att stänga fönstret. Ett 

annat exempel: 

Jag kan stänga fönstret.  

Detta är ett påstående rent grammatiskt men betydelsen är ett erbjudande om att stänga fönstret. På 

detta vis så går det att se olika satser realiseras olika beroende på vad avsändaren har för syfte med 

yttrandet.  

För att få fram ytterligare betydelse och mening ur en text rent interpersonellt så går det att titta på 

vilken modalitet de olika språkhandlingarna har. Det finns olika modalitetstyper och grader som listas 

i Funktionell textanalys (Holmberg 2011, s. 106).  

Dessa typer är: 

 Sannolikhet 

 Vanlighet 

 Förpliktelse 

 Villighet 

Dessa grader är: 

 Hög 

 Medelhög 

 Låg 

För att förklara hur dessa fungerar så ges några exempel nedan: 

Kalle ska alltid borsta tänderna. 
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I exemplet så indelas satsadverbialet alltid i modalitetstypen Vanlighet då den anger hur ofta något 

sker. Graden blir hög då modalverbet ska kräver att Kalle SKA göra något och lämnar inte öppet för 

att välja. Ett annat exempel: 

Kalle får kanske borsta tänderna. 

I exemplet så indelas satsadverbialet kanske i modalitetstypen Sannolikhet då den anger om något 

kommer ske eller inte. Graden blir låg då modalverbet får ger Kalle möjlighet att själv välja om han 

vill. 

6.1.3 Textuell metafunktion 

I Funktionell textanalys så beskrivs den textuella metafunktionen som det sättet en text organiseras 

och  kommuniceras på. De syftar då bland annat på vilket Register och vilken Genre en text tillhör och 

hur detta sätter texten i en kontext samtidigt som en kontext skapas i den. Utifrån hur texten är skriven 

så kan det gå att utröna vilken kontext den ingår i. I boken tas exempel som matrecept upp som ett 

särskilt Register med en viss funktion beroende på sitt innehåll och sin struktur (Nord 2011, s. 159-

161) 

Vidare så handlar Genre inte om det som menas i litteraturvetenskapen där man delar in texter i olika 

fack efter deras innehåll och handling. I SFG så ser man på texten utifrån vilken funktion den har att 

kommunicera något. Denna funktion uppfattas olika beroende på vilken kulturell förväntan som finns 

på texten. I Funktionell textanalys ges vigseltexter som exempel på en Genre som har en funktion att 

fylla och därmed en viss struktur (Nord 2011, s. 161-162).  

6.2 Multimodal analys 

Forskningen om multimodala texter, där bilder och layout spelar stor roll, tar ofta 

fasta på motsvarande delar av grammatikmodellen men kompletterar dem med 

de verktyg som utvecklats särskilt för visuell analys. Även här handlar det om att 

SFG fungerar bra för att visa att språket (och texten) inte bara speglar 

verkligheten utan också är med och formar vår bild av världen. (Holmgren m.fl. 

2011, sid. 7)  

Verktyg för visuell analys som talas om i citatet är något som Gunther Kress och Theo van Leeuwen 

har forskat kring att ta fram och förklarar vad de har kommit fram till i sin bok Reading Images. 

Boken kom i första upplagan ut 1996 och den andra upplagan 2006. Gunther Kress är professor i 

engelska vid Institute of Education, University of London. Theo van Leeuwen har jobbat med film och 

TV i Nederländerna och i Australien och var professor i Centre for Language & Communication 

Reasearch vid Cardiff University. Han är för tillfället Dean vid Faculty of Humanities and Social 

Sciences, University of Technology, Sydney. De har båda publicerats mycket inom språk och 

kommunikation (Kress & Leeuwen 2006, förord).  

 Såhär förklarar de sin syn på grammatik i den visuella designen: 
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It has generally been studied in isolation from meaning. However, the linguist and 

the school of linguistic thought from which we draw part of our inspiration – 

linguists following the work of Michael Halliday – have taken issue with this view, 

and see grammatical forms as resources for encoding interpretations of 

experience and forms of social (inter)action. (Kress & Leeuwen 2006, s. 1) 

Det är alltså tydligt att deras teorier och metoder för att analysera visuella tecken eller visuell 

grammatik har en koppling till Hallidays språkliga forskning och teorier kring textuell analys, 

nämligen SFG. Kress och Leeuwen konstaterar att samma meningar går att uttrycka i både tal och 

skrift som i bilder men de vill helt enkelt visa att det finns helt olika resurser i den visuella 

grammatiken i jämförelse med den textuella (Kress & Leeuwen 2006, s. 2). I boken Reading Images 

går författarna igenom en massa semiotiska tecken som b.la. de som föranleder tolkning av olika  

processer i bilderna, hur interaktion skapas visuellt mellan deltagare och läsare samt hur 

kompositionen mellan bild och text skapar meningar i olika sammanhang. Det är dessa delar som är 

centrala i den multimodala analysen som Anders Björkvall presenterar i sin bok Den visuella texten 

(2009).  

Det är boken Den visuella texten som har använts för att utföra den multimodala analysen av Volvos 

reklamfilm Vintersaga i denna uppsats. Författaren till boken, Anders Björkvall är fil.dr, docent och 

forskare i svenska språket, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet 

(Björvall 2009, baksidan). Björkvall förklarar att ett av syftena med boken är att på svenska presentera 

de tankar om visuell kommunikation som Gunther Kress och Theo van Leeuwen beskriver i sin bok 

Reading Images. Han skriver vidare att boken är som en handbok som ska fungera som hjälp och stöd 

för att kunna göra multimodala analyser (Björkvall 2009, s. 9). 

Boken hanterar kapitel som:  

 Interaktion – Kan ses som det interpersonella från SFG 

 Versioner av omvärlden – Kan ses som det ideationella från SFG 

 Kompositionens betydelse – Kan ses som det textuella från SFG 

 Modalitet: att visa förhållningssätt i text 

 Typografi 

De tre sista kapitlen är något som inte rör materialet eller syftet på ett tillräckligt relevant sätt eller har 

helt enkelt blivit bortvalt för att avgränsa analysen till en rimlig nivå. T.ex så finns det ingen text i 

reklamfilmen Vintersaga som är värd att nämna, bara bilder och sång vilket gör att kompositionen 

mellan text och bild inte finns visuellt helt enkelt.  

De första två kapitlen är däremot väldigt intressanta för att undersöka hur Volvo konstruerar Sverige 

och identifierar sig själva med detta vilket är syftet med denna uppsats. De kan svara på VAD som 
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görs, Vem som gör VAD och HUR de gör det. Mer ingående hur dessa två kapitel har använts som 

verktyg för analysen av Vintersaga står i nästkommande kapitel som är metod-delen i denna uppsats. 

7 Metod – Multimodal analys 

Under det här stycket beskrivs det hur analysen av reklamfilmen Vintersaga går till och hur den blir 

relevant för syftet. De olika analysdelarna exemplifieras med hjälp av både bildexempel och 

beskrivande textexempel. Den 4 minuter och 14 sekunder långa reklamfilmen Vintersaga har 

transkriberats genom att ta ut en stillbild från varje scen. Efter det har det tittats på den verbala texten 

som sjungs till videon och sen delat in dessa stillbilder under respektive sjungen mening som de visas 

till i filmen. Tolkningen sker sen självklart ur ett visst perspektiv där kulturella och sociala mönster 

styr. Att undersökningen är gjord av en vit man i 30-årsåldern i det västerländska landet Sverige 

kommer antagligen ha en viss betydelse för hur meningar läses ut ur bilderna och texten som sjungs.  

De visuella elementen bygger nämligen på sådant som vi lärt oss tolka som något, 

det vill säga för att vi ska kunna göra en tolkning så finns det sociala och kulturella 

konventioner och symboler i kulturen som vi använder oss av när vi läser bilder. 

(Fogde 2010, s. 179)  

Med det i åtanke följs instruktionerna för hur analysen går till så som det är möjligt utifrån ett visst 

perspektiv med ett konsekvent tänk för att ändå göra analysen så stabil som möjligt.  

 I boken Den visuella texten (Björkwall, 2009) så beskrivs hur en multimodal analys kan gå till för att 

få ut de resurser som bilder har att uttrycka betydelse med. Precis som en SFG-analys för en vanlig 

text så består den multimodala analysen av ideationella och interpersonella metafunktioner. Dessa 

förklaras här under hur de resurser som krävs för analysen tas ut ur bild och text. Först presenteras den 

ideationella och sen den interpersonella metoden.  

7.1 Ideationell analys – Processer och deltagare 

Utgångspunkten är att omvandla bild och sjungen text till vanlig skriven text med hjälp av den 

multimodala analysen. Därefter går det att ställa upp de processer och deltagare som visas upp och 

upptäcka mönster eller avsaknad av mönster och finna betydelser kring detta. Den första typen av 

processer är Narrativa processer och den andra typen är Konceptuella processer.  

I denna första del förklaras hur de narrativa processerna har tagits ut ur videon Vintersaga. För att göra 

en visuell analys och ta ut de processer bilderna kan tänkas visa så krävs lite annorlunda klassificering 

av processerna än i vanlig SFG. I Den visuella texten (Björkwall, 2009 s. 63) så ställs följande 

processer upp: 

 

 



16 
 

Processtyp Deltagare 

Aktionsprocess  Aktör 

 Mål 

 Interaktör  

Händelse Mål 

Reaktionsprocess Reaktör 

 Fenomen 

 Interaktör 

Mental process Upplevare 

 Fenomen  

Verbal process Talare 

 Utsaga 

  

7.1.1 Förklaring av aktionsprocesser 

Aktionsprocesserna tas ut genom att titta på vem eller vad som gör något med eller mot någon eller 

något i den materiella världen, dvs det fysiska som gestaltas i videon. Ett exempel på  materiella 

processer, eller aktionsprocesser som de kallas visas här: 

Bild.1 

Det här är en stillbild från reklamfilmen Vintersaga från en av scenerna. På bilden syns ett stort 

fjällandskap. Genom det stora landskapet går en väg. På vägen åker en Volvo genom det stora 

landskapet. Den huvudsakliga processen som visas här är alltså att, en Volvo åker genom ett stort 

fjällandskap. Det är alltså en Volvo som blir aktör då det är den som utför något. Det den utför något 
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med eller mot är ett stort fjällandskap, vilket blir mål för aktionsprocessen. Här har alltså 

huvudprocessen tagits ut ur bilden och deltagarna har kategoriserats som aktör och mål.  

Nu finns det även en till text som inte syns i bilden och det är den som sjungs. För den aktuella bilden 

så hänger den ihop med följande sångtext: 

”Och från havet blåser en isande, gråkall vind.”  

Aktör i denna mening blir en vind för att det är den som blåser och havet blir mål för att det är från 

havet  som vinden blåser.  

Sammantaget går det att säga att det finns två aktörer och två mål i två aktionsprocesser i detta 

exempel från Vintersaga.  

Med samma princip så identifieras interaktörer i aktionsprocesser. De definieras av de på till synes lika 

villkor interagerar med varandra vilket gör dem båda till aktörer. Som exempel från reklamfilmen så 

håller två personer varandra i handen. De är då interaktörer med varandra i sitt handhållande.  

7.1.2 Förklaring av reaktionsprocesser 

En reaktionsprocess är något som sker inom personer. Som visas i tabellen över olika deltagare så är 

upplevaren personen och fenomenet det som personen upplever. Det är svårt att veta exakt vad en 

person upplever för känsla men det kan finnas resurser för att konstatera att en upplevelse sker i bilden 

genom att titta på personers blickar. Ett exempel på reaktionsprocesser visas här: 

Bild.2 

Det här är en stillbild från reklamfilmen Vintersaga från en av scenerna. På bilden syns en kvinna i ett 

blåsigt väder med ett hav i bakgrunden. Den huvudsakliga processen som visas här är att kvinnan 

upplever något. Mer specifikt så upplever hon vinden som blåser i hennes ansikte. En kvinna blir alltså 
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reaktör i en reaktionsprocess. Vinden blir fenomenet som hon upplever. Här har alltså huvudprocessen 

tagits ut ur bilden och deltagarna har identifierats som reaktör och fenomen.  

Precis som med interaktörer i aktionsprocesser så kan det finnas interaktörer i reaktionsprocesser. Som 

exempel från reklamfilmen så ligger det en man och en kvinna och tittar in i varandras ögon. De är då 

interaktörer med varandra i sitt ögontittande. 

7.1.3 Förklaring av mentala processer  

En mental process är något som uttrycks från en person kring vad den upplever. I en text så kan två 

exempel vara: 

”Kalle kände sig stark.” 

och 

”Johan drömde om ett bättre liv.” 

Det är alltså kände och drömde som gestaltar mentala processer då de beskriver vad en person gör 

inombords. Det krävs alltså nästan uteslutande text i en bild av något slag för att kunna identifiera 

dessa processer vilket det knappt finns någon i Vintersaga. Ett exempel som dock ändå finns i bilden 

är detta: 

Bild.3 

Det här är en stillbild från reklamfilmen Vintersaga från en av scenerna. På bilden syns en ung person 

som sitter och sover i en bil som åker genom natten. Den huvudsakliga processen som visas här är att 

den unga personen sover vilket är något som sker inom personen. Den unga personen blir alltså 

upplevare i en mental process. Sovandet blir fenomenet som hen upplever. Här är alltså 
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huvudprocessen och deltagarna uttagna och kategoriserade som en mental process med upplevare och 

fenomen. 

7.1.4 Förklaring av verbala processer 

En verbal process är något som uttrycks från en person eller ett ting, vad den säger eller hur den säger 

det. I en text kan två exempel vara: 

”Kalle skrek högt.” 

och 

”Det är skit, sa Johan” 

Det är alltså skrek och sa som gestaltar verbala processer då de beskriver vad en person eller ett ting 

uttrycker verbalt. Det krävs alltså nästan uteslutande text i en bild av något slag för att kunna 

identifiera dessa processer vilket det knappt finns någon i Vintersaga. Ett exempel som dock ändå 

finns i bilden är detta: 

Bild.4 

Det här är en stillbild från reklamfilmen Vintersaga från en av scenerna. På bilden syns en text som 

säger ”Made by Sweden”. Den huvudsakliga processen som visas här är att texten sägs av en implicit 

avsändare, vilket kan antas vara Volvo beroende på kontexten. Texten blir alltså en utsaga i en verbal 

process. Implicit Volvo är den som säger det vilket gör dem till talare. Här är alltså huvudprocessen 

och deltagarna uttagna och kategoriserade som en verbal process med talare och utsaga. 

7.1.5 Förklaring av analytiska processer 

I denna andra del förklaras hur de konceptuella processerna har tagits ut ur reklamfilmen Vintersaga. I 

filmen syns en hel del personer. Dessa personer är inte där av en slump då det är väldigt viktigt för 

både Volvo och andra företag att de framställer sig själva på det sättet de vill att deras kunder ska se 
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dem på. Därför är det relevant att dessa personers betydelser tas fram i en analys av de konceptuella 

processerna som de skapar. I den Visuella texten (Björkvall 2009, s. 72) så blir två processtyper 

intressanta, nämligen analytiska och symboliska processer. 

Analytiska processer kan vara t.ex. när en deltagare (en person) har en viss sorts kläder på sig i ett 

visst sammanhang. Dessa kallas attribut och kan ge ytterligare betydelser till sammanhanget. Så om 

det räknas upp vilka kläder som bärs var i reklamfilmen kan det säga något om betydelsen. Två 

exempel på analytiska processer från reklamfilmen Vintersaga visas här: 

 

 

 

 

Bild.5    Bild.6 

I Bild.5 så är en person bärare av en regnjacka med huva medan i Bild.6 är en annan person bärare av 

en tunnare tröja. Dessa är alltså två exempel på analytiska processer där bärarnas attribut säger något 

om bärarna själva. Att personen i Bild.5 har en regnjacka med huva på sig verkar inte så konstigt med 

tanke på att denne är utomhus i ett till synes kallt, blött och blåsigt väder. Inte heller är det särskilt 

konstigt att personen i Bild.6 har en tunn tröja på sig då denne verkar befinna sig inomhus där det är 

varmt och torrt. Hade det däremot varit tvärtom, att personen i Bild.6 hade regnjacka inomhus och 

personen i Bild.5 bara hade en tunn tröja så hade det antagligen sagt något annat om dessa personer 

och om Volvo som har gjort reklamfilmen.  

För att hitta betydelserna som kan komma av dessa attribut så behövs alltså tillfällena räknas när de 

olika kläderna används och av vem för att få fram budskap som Volvo har valt att konstruera sin 

reklamfilm och sin bild av Sverige med.  

7.1.6 Förklaring av symboliska processer 

Symboliska processer kan vara när en deltagare i sig själv eller med hjälp av något ting får en 

symbolisk betydelse. Det kan t.ex. handla om en känd person eller en religiös symbol som syns i 

samband med någon eller något för att skapa en symbolisk betydelse (Björkvall 2009, s. 73). Ett 

exempel på en symbolisk process från reklamfilmen Vintersaga visas här: 
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Bild.7 

Kvinnan i Bild.7 är mörkhyad och är ett exempel på en person som inte är vit i reklamfilmen 

Vintersaga. Normen i videon är nämligen att personerna som visas är vita. Den symboliska betydelsen 

för detta kan vara att hon företräder någon form av multikulturellt samhälle eller i stort hela världen 

och inte bara Sverige.  

Genom att räkna antalet personer med utomeuropeiskt utseende och jämföra med normen som är vita 

så går det att se hur Volvo väljer att konstruera sin verklighet kring vad som är svenskt inom den 

aspekten. Det kan även vara intressant att räkna antalet kändisar som finns i reklamfilmen för att få ut 

symboliska värden till Volvos konstruktion där också.  

7.2 Interpersonell analys – Perspektiv och interaktion 

För att få reda på hur texten och bilderna är konstruerade för att skapa en interaktion med läsaren så 

finns det flera olika sätt att mäta detta i en multimodal analys. I detta stycke beskrivs den 

interpersonella analysen med de olika parametrar som är verktyg för att hitta betydelser i texten.  

7.2.1 Språkhandlingar 

För att se vilka krav eller erbjudanden en text ställer till sin läsare så går det att titta på vilka 

språkhandlingar som realiseras i texten. Följande är de grundläggande språkhandlingar som listas i 

Den visuella texten (Björkvall 2009, s. 32): 
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Talarroll Utbyte 

Varor och tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

 

Om en fråga ställs i texten så kanske det betyder att den som läser texten ska svara på något sätt inom 

sig själv. Ett påstående kan handla om att bara ta emot information i t.ex. en reklamfilm för att påverka 

en attityd eller köplust kring något. Samma effekt kan ett erbjudande och en uppmaning ha.  

Dessa olika språkhandlingar kan alltså påverka hur läsaren tar emot texten. Därför är det intressant att 

undersöka vilka språkhandlingar som finns i reklamfilmen Vintersaga. I denna reklamfilm finns det 

ingen visuell text utan den text som finns är den verbala som sjungs i bakgrunden. Därför har den 

texten transkriberats och sedan analyserats utefter vilka språkhandlingar den innehåller och vad det 

betyder för interaktionen mellan reklamfilmen och tittaren. Det kan svara på hur Volvo förmedlar 

svenskhet till läsaren och tittaren.  

7.2.2 Bildhandlingar 

Tidigare har det beskrivits hur man gör för att ta ut språkhandlingar ur en text och att det kan ha 

betydelse för hur texten tas emot. Men eftersom reklamfilmen Vintersaga består nästan uteslutande av 

bilder och inte text så går det inte att identifiera språkhandlingar på samma sätt ur dessa då det inte 

finns de grammatiska resurser som språkhandlingar innehar. De resurser som istället finns till hands är 

mer begränsade men kan fortfarande peka på huruvida bilderna interagerar med tittaren på ett eller 

annat sätt. Följande är de grundläggande bildhandlingar som listas i Den visuella texten (Björkvall 

2009, s. 37):  

Roll Bildhandlingar 

Givande Erbjudande  

Krävande Krav 

 

Dessa två bildhandlingar, Erbjudande och Krav, går att ta ut ur bilderna genom att titta på personers 

eller tings blickar. Det handlar alltså om huruvida någon tar kontakt med tittaren eller inte. Om en 

person möter blicken med läsaren så kan det tolkas som ett krav då personen verkar kräva 

uppmärksamhet. Om personer inte möter blicken med tittaren så kan det istället tolkas som att tittaren 

erbjuds att betrakta personen (Björkvall 2009, s. 36, Kress & Leeuwen 2006, s. 118-119). Detta kan 

påverka hur svenskheten i filmen upplevs av tittaren.För att se vilka erbjudanden och krav som 

bilderna innehåller i reklamfilmen Vintersaga behövs det alltså tittas på hur personer och ting möter 

tittaren med sin blick eller inte. Här kommer två exempel på de två bildhandlingarna från Vintersaga:  
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Bild.8    Bild.9  

I Bild.8 så möter Volvobilen tittarens blick med sina strålkastare som får symbolisera ögon, samtidigt 

som den färdas mot tittaren. Detta kan tolkas som ett kravställande som kräver att tittaren möter 

Volvon på något sätt i dess aktivitet. I Bild.9 så står en person och tittar ut över havet. Här erbjuds 

tittaren att betrakta personen när denne pysslar med något i bild. Personen signalerar att denne inte 

”behöver” tittaren men tittaren får titta på hen om den vill. Tittaren får även leva sig in i vad denna 

person upplever i bilden.  

7.2.3 Närhet 

Personer i bilder framställs på olika sätt beroende på hur involverande de ska vara för tittaren. Om 

beskärningen av en bild gör så att en persons ansikte syns extremt nära så betyder det sannolikt för 

tittaren att den involveras väldigt nära socialt med personen på bilden. Det blir ett symboliskt nära 

avstånd som bara väldigt närstående människor i ens liv får ha. Budskapet som sänds vid en sådan 

beskäring kan då få en starkare och mer personlig betydelse för tittaren eftersom bilden vill ”umgås” 

väldigt nära. Tvärtom blir effekten om en person beskärs och syns på ett stort avstånd. Detta kan visa 

hur Volvo vill att tittaren ska känna inför det svenska i filmen (Björkvall 2009, s. 39-48) 

I Den visuella texten (Björkvall 2009, s. 39-48) så definieras och förklaras de avstånd som kan 

användas för att mäta denna närhet i en multimodal analys. Dessa är indelade i tre olika kategorier och 

listas här: 

 Personligt 

o Extrem närbild – Delar av huvudet syns 

o Närbild – Huvud och axlar syns 

 Socialt 

o Nära medelavstånd – Från midjan och upp syns 

o Medelavstånd – Från knäna och upp syns 

o Långt medelavstånd – Precis så hela kroppen syns 

 Distanserat  

o Distanserat – Hela personen syns på mindre än halva bilden 
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Dessa är alltså de olika perspektiv som kan visa de olika närheterna som gestaltas i bilder. Det 

beskrivs också på ett ungefär hur man kan identifiera dessa i bilderna.  

I reklamfilmen Vintersaga identifieras dessa perspektiv utifrån denna metod och räknas ihop för att 

kunna säga något om budskapen som förmedlas i filmen. Några exempel på dessa perspektiv från 

reklamfilmen Vintersaga visas här: 

 

 

 

 

 

Bild.10 - En distanserad bild från Vintersaga. 

 

  

 

 

 

Bild.11 - En social bild från nära medelavstånd från Vintersaga. 

 

 

 

 

 

Bild.12 - En intim bild från extremt nära håll från Vintersaga. 

7.2.4 Maktperspektiv 

En visuell resurs för att signalera makt är om något avbildas uppifrån, nedifrån eller i jämnhöjd med 

tittaren. Om perspektivet är uppifrån så kan makten tillskrivas tittaren, nedifrån tillskrivs makten 

det/den avbildade och i jämnhöjd signaleras en jämlikhet mellan tittaren och den/det avbildade. Detta 

kan visa vem Volvo ger makt i filmen. Dessa perspektiv listas i Den visuella texten (Björkvall 2009, s. 

49-54) som följande: 
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 Ovanifrån-perspektiv 

 Öga-mot-öga-perspektiv 

 Underifrån-perspektiv 

I reklamfilmen Vintersaga går det alltså att identifiera de olika maktperspektiven utifrån dessa 

parametrar och se vem som har makten och vad det förmedlar för budskap. Följande exempel på 

maktperspektiv kommer från reklamfilmen Vintersaga: 

 

 

 

 

 

Bild.13 - Ovanifrån-perspektiv från Vintersaga. 

 

 

 

 

 

Bild.14 - Öga-mot-öga-perspektiv från Vintersaga. 

 

 

 

 

 

Bild.15 - Underifrån-perspektiv från Vintersaga . 

7.2.5 Inkludering 

I reklamfilmer så kan det vara värdefullt att få tittare att engagera och identifiera sig med de personer 

som utgör reklamfilmen. Det kan då skapas resurser för detta ur bilder beroende på om personerna 

avbildas framifrån, bakifrån eller från sidan. I Den visuella texten (Björkvall 2009, s. 54-55) så 
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förklaras det att något som avbildas framifrån är engagerande och inkluderande. Bakifrån är något som 

oengagerande och exkluderande. De som avbildas från sidan verkar som att de inte ingår i betraktarens 

sociala sammanhang eller värld. Detta kan visa hur Volvo vill att tittarens ska inkluderas i det svenska 

i filmen. Här är de tre perspektiven listade: 

 Framifrån-perspektiv 

 Bakifrån-perspektiv 

 Sidoperspektiv 

I reklamfilmen Vintersaga kan man genom att titta vilka perspektiv som personerna gestaltas ur se hur 

engagerande Volvo har gjort dem för tittaren. Det kan säga något om hur de vill att tittaren ska engageras 

i deras konstruktion av det svenska i videon. Följande exempel på perspektiv för engagemang kommer 

från Vintersaga:  

 

 

 

 

 

Bild.16 - Framifrån-perspektiv från Vintersaga. 

 

 

 

 

Bild.17 - Sidoperspektiv från Vintersaga. 

 

 

 

 

 

Bild.18 - Bakifrån-perspektiv från Vintersaga. 
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8 Resultat av analyserna 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultaten av respektive analysdel kort. Den första analysen är 

den Ideationella och den andra analysen är den Interpersonella. Resultatdelarna gås igenom varje del 

för sig och vissa ställs upp i tabeller. Varje del innehåller ett analysstycke som kommenterar på 

resultatet innan nästa del tar vid.  

8.1 Ideationell analys 

Nedan så redovisas de resultat som kommer fram av den ideationella analysen där det syns vilka 

processer som utförs och av vem. De tre största deltagargrupperna i varje processtyp är särskilt synliga 

i resultatet för att de i regel är de som blir mest relevanta när de återkommer flest gånger.  

Med hjälp av en ideationell analys av reklamfilmen Vintersaga går det att ta fram de processer som 

bygger denna hyllning till det svenska som Volvo vill konstruera en bild av. Med dessa processer går 

det att se vilka roller som respektive personer eller andra ting har och se hur det svenska ser ut i 

Volvos värld.  

Av de olika processer som har uppfattats så gestaltas de element som bygger det typiskt svenska i 70 

av de 102 processerna. Landskap som visas och som starkt förknippas till det typiskt svenska gestaltas 

i 31 av de 102 processerna som har uppfattats. Att det är så få landskap i de identifierade processerna 

går att förklara genom att det har tittats på de uppenbara händelserna för varje scen och då har andra 

deltagare varit mer tydligt framträdande och viktiga för att identifiera de huvudsakliga processerna. I 

verkligheten utanför processräknandet så består i stort sett hela videon av mörka, kalla, vintriga 

landskap men själva händelserna sker hos de tydligare deltagarna i varje bild.  

Det går alltså att påstå att den kärvhet som kopplas till Sverige i Volvos beskrivande text till 

reklamfilmen består av de landskap och element som går att uppfatta i videon. Dessa är vad Volvo 

kallar svenska förhållanden. Då är nästa fråga, vilka uppehåller sig, utstår eller rent av övervinner 

dessa svenska förhållanden? Här redovisas vilka deltagare som dominerar filmen genom att presentera 

dem i respektive roll i varje process.  

8.1.1 Aktionsprocesser  

I den 4 minuter långa videon har det uppfattats 102 processer. Av dessa är 58% (59st) 

aktionsprocesser och de tre vanligaste aktörerna är ”en Volvo” (19), ”vinden” (8) och ”en man” (7). 

Dessa tre deltagare är aktörer i 34 (ca 58%)  av de 59 aktionsprocesserna. De tre vanligaste målen för 

dessa processer är ”ett landskap” (3), ”ett snöbeklätt landskap” (3) och ”havet” (3). Dessa tre deltagare 

är mål i 9 (15%) av de 59 aktionsprocesserna. Några fler deltagare som syns i videon är interaktörer. 

Dessa är ”två personer” (3), ”en mörkhyad kvinna och vinden” (1) och ”handen och vinden” (1). 

Dessa tre deltagare är interaktörer i 5 (8,5%) av de 59 aktionsprocesserna.  
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Tabell för aktionsprocesserna:  

Tre största 

aktörerna: 

En Volvo  

(19) 

Vinden  

(8) 

En man 

(7) 

34  av 59 

58% 

Tre största 

målen:  

Ett landskap 

(3) 

ett snöbeklätt 

landskap (3) 

havet  

(3) 

9 av 59 

15% 

Tre största 

interaktörerna 

två personer  

(3) 

mörkhyad kvinna 

och vinden (1) 

Handen och 

vinden (1) 

5 av 59 

8,5% 

 

8.1.1.1 Anlays - Aktionsprocesserna 

Det går alltså att säga att de tre största aktörerna i denna video som är en hyllning till Sverige är Volvo, 

Vinden och En man. Det är dessa deltagare som gör något aktivt för eller åt något i videon. Volvo 

själva är alltså den enskilt största aktören vilket kanske inte är så konstigt då det är deras reklamfilm. 

Den näst största aktören är Vinden vilket är ett av de svenska förhållanden eller närmare bestämt 

element som Volvo vill hylla med denna video. Den tredje av de största deltagarna är en Man vilket 

representerar en invånare i denna Sverigevideo. En slutsats av mannens stora aktörsroll kan vara att en 

föreställning om vem som ”jobbar” eller utför något i de svåra förhållanden som Volvo hyllar är i 

störst frekvens en man. Mannen är alltså i hög grad aktiv i dessa svåra förhållanden och står inte 

passiv. Samtidigt har mannen inte en chans mot Volvo själva som uthärdar och övervinner landskapen 

och elementen i störst grad av alla aktörer. Volvo är alltså mer svensk än mannen när det gäller att 

agera i dessa svåra svenska förhållanden.  

Vidare är alltså de tre största målen två former av landskap och ett element. Det är dessa som blir 

påverkade av aktörerna. Om vi utgår ifrån tidigare idé om att landskap och element är typiskt svenska 

ting så kan man säga att dessa svenska ting blir påverkade av aktörerna och delar med sig av sin 

svenskhet till dessa när de blir ”övervunna” eller ”erövrade” av dem. Detta är alltså en indikation på 

att det är just landskap och element som för vidare svenskheten till något mer, i detta fall övriga 

deltagare.  

Ett ytterligare sätt att se hur elementen som representerar svenskhet påverkar svenskheten hos andra 

deltagare är när deltagarna interagerar. En mörkhyad kvinna och hennes hand interagerar med vinden i 

de materiella processerna. Det kan vara ett sätt för Volvo att visa att något svenskt idag innefattar 

mörkhyade eller att mörkhyade bara kan interagera med det svenska, inte vara en fullständig del av 

det.  

Sammantaget går det att påstå att de svenska landskapen och elementen delar med sig av sin svenskhet 

till aktörerna när dessa agerar i och med dem. De aktörer som får ta del av mest av denna svenskhet är 

alltså Volvo och Män och det är alltså dessa två som Volvo själva visar upp som typiskt svenska, 

värda att hyllas i denna video utifrån de materiella processerna. Vidare kan den stora andelen 
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materiella processer (58%) tyda på att Volvo hyllar agerande som något typiskt svenskt genom denna 

konstruktion.  

8.1.2 Reaktionella processer 

Vidare av de sammanlagt 102 processerna som har uppfattats så är 34% (35st) reaktionella processer. 

De tre vanligaste reaktörerna är ”en man” (10), ”en kvinna” (8) och ”en tjej” (5). Dessa tre deltagare är 

reaktörer i 23 (66%) av de 35 reaktionella processerna. De vanligaste fenomenen för dessa processer 

är ”Vinden” (7), ”havet” (4), ”elden” (4), ”ett ljus” (4) och ”kylan” (4). Dessa deltagare är fenomen i 

23 (66%) av de 35 reaktionella processerna. Några fler deltagare som syns i videon är interaktörer. 

Dessa är ”två personer” (2), ”en mörkhyad kvinna och vinden” (1) och ”en kvinna och en man” (1). 

Dessa tre deltagare är interaktörer i 4 (11,5%) av de 35 relationella processerna.  

Tabell för de reaktionella processerna:  

Tre största 

reaktörerna 

En man 

(10) 

En kvinna 

(8) 

En tjej 

(5) 

23 av 35 

66% 

Två största 

fenomenen 

Vinden 

(7) 

Havet, Elden, Ljus 

och kylan (4x4) 

 23 av 35 

66% 

Tre största 

interaktörerna 

Två personer 

(2) 

Mörkhyad kvinna och 

vinden (1) 

En kvinna och en 

man (1) 

4 av 35 

11,5% 

 

8.1.2.1 Analys – Reaktionella processerna 

I de reaktionella processerna så är det någon eller något som upplever något annat. Det är en 

känslomässigt byggd process och därför är det föga förvånande att de tre största reaktörerna är 

människor. Det är svårt att veta hur en Volvobil känner. Den största av dessa reaktörer är en Man men 

två varianter av det kvinnliga, en Kvinna och en Tjej utgör alltså 8 respektive 5 reaktörer vilket 

tillsammans blir fler än mannen. Kanske visar Volvo här att det kvinnliga är bättre lämpat för att 

”känna” än det manliga.  

Det reaktörerna upplever är nästan uteslutande de element och landskap som de befinner sig i och 

utsätts för. Det går alltså att säga att dessa reaktörer upplever svenskheten i elementen och landskapen 

och assimileras in i det svenska genom detta. Vad de än känner när de upplever detta så är det tydligt 

att dessa personer behöver någon form av svenskhet för att kunna ”förstå” de känslor de upplever när 

de utsätts för dessa förhållanden. För även om förhållandena är svåra och kanske symboliserar någon 

form av vemod så verkar dessa personer vara ”vana” vid detta. Kanske är det så att styrkan av att vara 

svensk är att klara av dessa svårigheter vare sig man uppskattar dem eller inte. De är eller blir en del 

av den identitet som svenskar innehar.  
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Sammantaget går det att påstå att det är relativt jämnt mellan det manliga och kvinnliga när det gäller 

att uppleva den svenskhet som skapas när de utsätts för elementen och landskapen. Dock så är det 

kvinnliga lite större än det manliga vilket kan vara ett tecken på att Volvo valt att konstruera kvinnor 

som mer kännande än män. Om det är på det sättet så kan det i sin tur vara ett tecken på att något 

typiskt svenskt enligt Volvo är att kvinnor har större kapacitet för kännande. Om inte annat så 

innehåller videon 34% reaktionella processer vilket tyder på att kännandet överlag har en utmärkande 

roll i det svenska som konstrueras.  

8.1.3 Mentala processer 

De mentala processerna utgör 4% (4) av alla processer. De tre varianterna av upplevare är ”implicit 

textförfattare” (2), ”en kille” (1) och ”Stockholm city” (1). De tre varianterna av fenomen i de mentala 

processerna är ”det stora vemodet” (2), ”ett rus” (1) och ”sovande” (1).  

Tabell för de mentala processerna:  

De tre 

upplevarna 

Implicit textförfattare 

(2) 

En kille 

(1) 

Stockholm city 

(1) 

4 av 4 

100% 

De tre 

fenomenen 

Det stora vemodet 

(2) 

Ett rus 

(1) 

Sovande 

(1) 

4 av 4 

100% 

 

8.1.3.1 Analys – Mentala processerna 

De mentala processerna är svåra att ta ut ur en musikvideo då det ofta inte står uttryckt i bilderna vad 

någon eller något känner. Däremot så innehåller sångtexten några mentala processer och den visuella 

texten en. Det går alltså att konstatera att de mentala processerna inte har någon större roll i denna 

video vilket då antagligen beror på formatet. Hade Volvo gjort en serietidning med karaktärer som 

tänker och det visualiseras som tankebubblor så hade det gått att uppfatta fler mentala processer.  

8.1.4 Verbala processer 

De verbala processerna utgör 3% (3) av alla processer. Varianterna av talare i verbala processer är ”det 

stormpiskade Marstrand” (1) och ”implicit Volvo” (2). Varianterna av utsagor i verbala processer är 

”ber (en bön)” (1), ”Made by Sweden” (1) och ”Volvo” (1).  

 

Tabell för de verbala processerna:  

Talarna  Det stormpiskade Marstrand 

(1) 

Implicit Volvo 

(2) 

3 av 3 

100% 

Utsagorna 

 

Ber (en bön) 

(1) 

Made by Sweden & Volvo 

(1) (1) 

3 av 3 

100% 
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8.1.4.1 Analys – Verbala processerna 

De verbala processerna är svåra att ta ut ur en musikvideo då det ofta inte står uttryckt i bilderna vad 

någon eller något säger. Däremot så innehåller sångtexten en verbal process och den visuella texten 

två. Det går alltså att konstatera att de verbala processerna inte har någon större roll i denna video 

vilket då antagligen beror på formatet. Hade Volvo gjort en serietidning med karaktärer som säger 

saker och det visualiseras som pratbubblor så hade det gått att uppfatta fler verbala processer. 

8.1.5 Analytiska processer 

Människors kläder fungerar ofta som attribut, inte minst i reklambilder. Personen 

som bär kläderna blir då bärare i den analytiska processen, och kläder kan få 

värden som sammantaget hjälper till att bygga upp betydelser kring bäraren. 

(Björkvall 2009, s. 72)  

I resultatet av de analytiska processerna som visas i reklamfilmen Vintersaga går det att konstatera att 

kläderna som deltagarna bär har en betydelse. Av de scener där det går att urskilja kläderna så syns 36 

vinterkläder. Med vinterkläder menas sådana kläder som hjälper deltagarna att motstå kylan och vätan. 

Det kan vara en tjock filt, en regnjacka, en mössa eller en ylletröja. Det förekommer även andra kläder 

som inte är kläder av samma art för att skydda mot kylan och vätan. Det kan vara en tunn tröja, 

fotbollsshorts eller badkläder. Dessa syns vid 10 tillfällen och klassas som övriga kläder.  

Alla dessa kläder som är uppräknade kallas i en analytisk process för attribut. De ger alltså bäraren ett 

ytterligare värde i sitt sammanhang. Detta värde påverkas av var de är burna i reklamfilmen 

Vintersaga. Vid räkning så visade det sig att 29 av kläderna var burna utomhus, 12 var burna inomhus 

och 5 var burna i en Volvo. Av de 29 kläderna som bars utomhus så var det endast 3 som inte var 

vinterkläder. Normen är alltså att bära dessa vinterkläder för att utstå de elementen som deltagarna 

utsätts för utomhus. Det verkar alltså som att deltagarna är medvetna om hur de ska utrusta sig för att 

kunna utstå dessa stränga svenska förhållanden. Och vem förstår stränga svenska förhållanden bättre 

än svenskar?  

Volvobilarna som far fram i landskapen kan tolkas som en utrustning för att utstå dessa svenska 

förhållanden. De har nämligen likt kläderna samma funktion, om inte ännu bättre. De går även att 

färdas snabbt och säkert i dessa vilket kläderna inte ger möjlighet till på samma sätt. Det går att säga 

att de många Volvobilar som far fram i landskapen är något som deltagarna i videon är smarta nog att 

använda sig av, om de är svenskar förstås. För bara svenskar förstår ju hur man utrustar sig för de 

stränga svenska förhållanden som råder.  

8.1.6 Symboliska processer 

I symboliska visuella processer tilldelas huvuddeltagaren, återigen kallad bärare, 

betydelse antingen av sig själv eller genom ett symboliskt attribut som kan vara 

t.ex. ett kristet kors placerat bredvid en bärare. (Björkvall 2009, s. 73)  



32 
 

I reklamfilmen Vintersaga går det att räkna till 55 personer som syns i bild. Av dessa går det att 

urskilja 6 personer som har ett utomeuropeiskt utseende. Dessa personer står utanför normen i videon 

då de andra personerna är vita. Det är egentligen den enda normen som bryts rent symboliskt då dessa 

personer precis som de vita är smarta nog att skydda sig från de stränga svenska förhållandena med 

hjälp av klokt valda vinterkläder. Det videon säger är att dessa personer är svenska för att de förstår 

hur man är svensk genom att utstå det svenska klimatet med hjälp av rätt utrustning, både kläder och 

Volvo. Symboliken är vidare att det spelar inte någon roll vilken hudfärg du har, det är inte i den som 

det svenska sitter. Det verkar vara visheten och förståndet att välja rätt utrustning som är svenskt.  

Det dyker även upp några kända personer i reklamfilmen Vintersaga. Dessa är Jason ”Timbuktu” 

Diakté och Börje Salming. Dessa två kända personligheter har starka symboliska värden som 

uppmärksammas här. Dessa två är huvuddeltagare och bärare av en symbolik i sig själva i vad de är 

kända för vilket skapar en symbolisk process. De behöver inga symboliska attribut för att skapa en 

egen mening då de är så pass kända inom respektive område av det svenska folket.  

8.1.6.1 Jason ”Timbuktu” Diakité 

Jason ”Timbuktu” Diakité är en svensk hip-hopartist från Skåne. Han är född i Sverige men har ett 

visst utomeuropeiskt utseende som kommer från att hans släkt har rötter i Mali. Hans artistnamn 

Timbuktu som han är mer känd som är också huvudstaden i Mali. Jason har varit programledare i P3 

och i Musikhjälpen mellan 2009-2012. Musikhjälpen är en insamling till välgörande ändamål som 

sänds i radio en vecka varje år. Han är även goodwill-ambassadör för svenska FN-förbundet samt 

styrelseledamot i Teskedorden som är en stiftelse vars motto är ”Tillsammans för mångfald och 

tolerans”. Nu på senare tid har han synts i det populära programmet På spåret i SVT som tävlande 

tillsammans med Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård. (Wikipedia/Timbuktu (artist)) 

I reklamfilmen Vintersaga så syns Jason när han går längs med en kustlinje med Malmö i bakgrunden. 

Han är väl påpälsad med vinterrock och tjock vintermössa och i bakgrunden sjungs textraden ”I 

Malmö rispas dimman av färjornas sirener. På andra sidan sundet börjar världen.”  

   

Texten får ett symboliskt attribut intill de bilder som visas av Jason.  

När ett symboliskt attribut istället kompletterar bäraren kan t.ex. ett kristet kors 

nära en deltagare ge betydelsen `Denna person är kristen`. (Björkvall 2009, s. 73).  
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Texten berättar för tittaren att det som syns i bilden utspelar sig i Malmö vilket fastställs av att Turning 

torso som är en känd Malmöbyggnad syns i den dimmiga bakgrunden. Malmö är en av Sveriges 

största städer och har en närhet till Danmark både geografiskt och via Öresundsbron. Det bekräftas 

också av textraden ”På andra sidan börjar världen.”. Denna textrad tillsammans med att Jason syns i 

bild berättar för tittaren att Jason med sitt Maliska ursprung finns innanför Sveriges gränser men har 

ett ursprung i världen. När Volvo väljer att ha med Jason i denna reklamfilm så väljer de även att stå 

upp för mångfald med tanke på vad Jason står för som person och artist. Det går inte att komma undan 

den symbolik som han uppbådat med sina föregående handlingar och de värderingar han 

kommunicerar. Detta smittar av sig på det svenska som Vintersaga är en hyllning för. Alltså blir det 

typiskt svenskt med mångfald och tolerans enligt Volvo.  

8.1.6.2 Börje Salming 

Börje Salming är en före detta ishockeyspelare med stora framgångar både i Sverige och 

internationellt. Han är född i byn Salmi utanför Torne träsk i Norrbottens län och har ett samiskt 

ursprung. Han anses vara en pionjär inom svensk hockey då han tidigt värvades till NHL i 

Nordamerika och spelade 16 år i det Kanadensiska klubblaget Toronto Maple Leafs där han 

fortfarande har klubbrekordet för flest assists. Han fick motta stående ovationer från den Kanadensiska 

publiken under matchen mellan USA och Sverige 1976 i Canada Cup då han representerade Sverige. 

Börje Salming är den första svensken att bli invald i Hockey Hall of Fame och har blivit utsedd till en 

av de sex största hockeyspelarna de senaste hundra åren vid Internationella hockeyförbundets 100-

årsjubileum 2008. (Wikipedia/Börje Salming) 

I reklamfilmen Vintersaga så syns Börje när han tänder en brasa i en kamin i någon form av fjällstuga. 

Det är ingen text som framförs när han syns i bild utan bara ett mellanspel. 

 

Att Börje sitter i en fjällstuga själv är antagligen en symbol för hans svenska ursprung. Det är inte bara 

svenskt heller utan faktiskt ursvenskt med tanke på hans samiska påbrå. Han är en symbol för Sverige 

genom sina idrottsbedrifter då han har tagit sig ut i världen och erövrat den genom sin sport. Han är i 

likhet med Volvo internationell med ett starkt svenskt ursprung. Han är född i Sverige och har då blivit 

den han är idag på grund av detta. I likhet med hur Volvo talar om sig själva i den beskrivande texten 

för denna video; ”Därför att utan våra hårda svenska förhållanden hade vi aldrig tillverkat de bilar vi 
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gör.”, så är Börje också ”tillverkad” av dessa hårda svenska förhållanden. Antagligen ännu mer 

påverkad än Volvo eftersom han har sitt ursprung i den nordligaste delen av Sverige.  

Volvo fastslår genom att ha med Börje i sin reklamvideo som hyllar Sverige att det är typiskt svenskt 

att övervinna hårda svenska förhållanden och ge sig ut och erövra världen med närmast heroiska 

resultat. Börje Salming är en mästare på att ta sig fram på is vilket kanske symboliserar hur bra Volvo 

är på att göra detsamma med sina bilar. Isen får här representera de svåra svenska förhållanden som 

Sverige bjuder på. Volvo skriver också i sin beskrivande text för Vintersaga att deras bilar har 

funktioner som ”tar dig hem”. Att Börje sitter i en fjällstuga och är tillbaka till sitt ursprung kanske är 

en symbolisk likhet till att han nu har hittat hem igen, till Sverige.  

8.1.7 Individ eller grupp 

Det är undersökt huruvida personer i den visuella texten framställs individuellt eller i grupp. Av 80 

personer så framställs 72 (90%) av dem individuellt och då 8 (10%) i grupp. I Den visuella texten 

(Björkwall s.77) så skrivs det att ”individer ofta engagerar mer, medan det kan vara svårare att få 

människor att engagera sig för grupper”. Eftersom Volvo gör en reklamfilm riktad till svenskar så vill 

de antagligen att de deltagare som ingår i videon ska engagera varje enskild tittare av reklamfilmen. 

Detta för att det lättare ska gå att identifiera sig själv med de gestaltade personerna i videon vilket 

leder in på nästa sektion som handlar om interaktion mellan reklamfilmen (Volvo) och tittaren.   

8.2 Interpersonell analys 

Nedan så redovisas de resultat som har kommit fram vid en interpersonell analys av den visuella och 

verbala texten. I den ingår språkhandlingar, bildhandlingar, närhet, maktperspektiv och inkludering. 

Dessa resurser som har analyserats fram visar hur Volvo interagerar med tittaren och bjuder in dem i 

deras tolkning av vad som är svenskt. 

8.2.1 Språkhandlingar 

I den verbala texten finns det endast 23 (100%) påståenden. Dessa kommer endast ur den sångtext som 

sjungs i bakgrunden till reklamfilmen. Att det bara är påståenden i en sångtext som denna är inte så 

konstigt då funktionen är att förmedla information och låta lyssnaren och tittaren uppleva den på egen 

hand inom sig. De påståenden som görs utgör kort och gott en berättelse som en textförfattare har att 

berätta. Denna berättelse är textförfattarens sätt att uttrycka något och är svår att ifrågasätta då den är 

subjektiv. Antingen lyssnar man på den eller så gör man det inte.  

8.2.2 Bildhandlingar 

Bildhandlingarna är 98 stycken och där är 95 (97%) av dem erbjudanden och 3 (3%) stycken krav. 

Eftersom Volvo har gjort en reklamvideo så är det nog svårt att ställa krav på sin publik. De behöver 

istället erbjuda publiken något. I detta fall så erbjuds de som tittar att betrakta de deltagare som visas i 

videon. De erbjuds även att försöka känna in och identifiera sig med deltagarna i videon.  
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Hade videon varit en propagandafilm likt de politiker låter sända inför val där talaren i filmen talar 

direkt till publiken så hade krav manifesterats genom det direkta tilltalet och mötande av blicken 

(Björkvall 2009, s. 31). Det verkar inte vara något som Volvo vill uppnå med sin video. De verkar 

snarare vilja att människor automatiskt ska identifiera sig med deltagarna genom att ”känna igen sig” 

som svenskar i svåra förhållanden.  

8.2.3 Närhet 

När det gäller närhet så finns det sammantaget 93 perspektiv. Det finns här tre olika övergripande 

nivåer som de olika perspektiven tillhör, nämligen intimt, socialt och distanserat. 

8.2.3.1 Intimt 

Extrem närbild och Närbild ingår i den intima nivån. Det visas sammanlagt 4 stycken (4%) extrema 

närbilder och 32 stycken (35%) närbilder. Totalt så utgör de 39% av det totala antalet perspektiv. Värt 

att nämna är att 4 ”Volvo” och 1 ”man” som är aktörer syns i närbild. När det gäller reaktörer så är det 

2 ”man” och 1 ”kvinna” som syns i extrem närbild. Vidare så syns 3 ”man”, 6 ”kvinna” och 4 ”tjej” 

som reaktörer i närbild. Det kvinnliga utgörs alltså av 11 (52%) perspektiv på den intima nivån och det 

manliga 6 (28%). Volvo själva syns 4 (20%) gånger på den intima nivån. Av de 36 intima 

perspektiven så syns de största deltagargrupperna 21 gånger.  

Tabell av de intima perspektiven:  

Intimt perspektiv Extrem närbild Närbild 

Aktörer  Volvo (4), Man (1) 

Reaktörer Man (2), Kvinna (1) Man (3), Kvinna (6), Tjej (4) 

 

8.2.3.2 Socialt 

Nära medelavstånd, medelavstånd och långt medelavstånd ingår i den sociala nivån. Det visas 

sammanlagt 22 stycken (24%) nära medelavstånd, 1 stycken (1%) medelavstånd och 3 stycken (3%) 

långt medelavstånd. Totalt utgör de 28% av det totala antalet perspektiv. Värt att nämna är att 1 

”Volvo” och 3 ”man” som är aktörer syns på nära medelavstånd. Vidare så syns 4 ”man”, 1 ”kvinna” 

och 1 ”tjej” som reaktörer på nära medelavstånd. Det manliga utgörs alltså av 7 (70%) perspektiv på 

den sociala nivån och det kvinnliga 2 (20%). Volvo själva syns 1 (10%) gånger på den sociala nivån. 

Av de 26 sociala perspektiven så syns de största deltagargrupperna 10 gånger.  

Tabell av de sociala perspektiven:  

Socialt perspektiv Nära medelavstånd Medelavstånd Långt medelavstånd 

Aktörer Volvo (1), Man (3)   

Reaktörer Man (4), Kvinna (1), Tjej (1)   
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8.2.3.3 Distanserat  

Distans är det sista perspektivet och den ingår i den distanserade nivån. Det visas sammanlagt 31 

stycken (33%) perspektiv med distans vilket utgör 33% av det totala antalet perspektiv. Värt att nämna 

är att 14 ”Volvo” och 3 ”man” som är aktörer syns med distans. Vidare så syns 1 ”man” som reaktör 

med distans. Det manliga utgörs alltså av 4 (22%) perspektiv på den distanserade nivån och det 

kvinnliga inte alls. Volvo själva syns 14 (78%) gånger på den distanserade nivån. Av de 31 

distanserade perspektiven så syns de största deltagargrupperna 18 gånger.  

Tabell av de distanserade perspektiven: 

Distanserat perspektiv Distans 

Aktörer Volvo (14), Man (3) 

Reaktörer Man (1) 

 

Tabell av fördelningen i de olika nivåerna mellan könen och Volvo: 

Manligt: 17 Intimt: 6 (35%) Socialt: 7 (41,5%) Distanserat: 4 (23,5%) 

Kvinnligt: 13 Intimt: 11 (85%) Socialt: 2 (15%) Distanserat: 0 (0%) 

Volvo: 19 Intimt: 4 (21%) Socialt: 1 (5%) Distanserat: 14 (74%) 

 

8.2.3.4 Analys - Närhet 

Resultatet här visar alltså att det skiljer sig i hur de olika könen och Volvo gestaltas när det gäller 

närhetsperspektiv. Det kvinnliga gestaltas med nästan bara intimitet. Det manliga gestaltas på alla tre 

nivåerna mer jämlikt. Volvo är rena motsatsen till det kvinnliga och gestaltas framförallt distanserat. 

Att skillnaderna mellan könen skulle vara en slump låter inte rimligt då reklamfilm är dyrt att 

producera och behöver vara väldigt träffande för att kunna ge effekt på tittaren. Antingen bygger de 

vidare på en fördom om att kvinnor oftare än män är känslosamma och vågar visa det, även på nära 

håll som i videon.  

Ett annat perspektiv kan vara att Volvo verkligen vill lyfta fram kvinnor som huvuddeltagare i videon 

genom att gå dem nära i bild. Det är ju för övrigt en kvinna som sjunger låten som ger musikvideon 

sin känslomässiga kärna. Kanske är det typiskt svenskt att faktiskt ge kvinnor större utrymme för att 

kompensera för att män i mycket annat i samhället är normen som byggs på.  

Att Volvo har distanserat sig i rätt stor utsträckning kan ha många anledningar. En kan vara att de inte 

behöver vara uppe i ansiktet på tittaren för att signalera sin närvaro. Med tanke på att tittaren är 

människa och de deltagare som syns i reklamfilmen i stor utsträckning också är det så är det rimligt att 

få tittaren att känna sig nära dessa istället för direkt närvaro med Volvon. Det typiskt svenska här 
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kanske blir att ha en distans till kommersiella ting så som produkten som det görs reklam för. En 

självständig person i ett fritt samhälle vill antagligen välja själv vilka produkten hen behöver.  

8.2.4 Maktperspektiv 

När det gäller maktperspektiv så finns det 93 perspektiv. Det finns här tre olika varianter som består av 

Ovanifrån-perspektiv, Öga mot öga-perspektiv och underifrån-perspektiv.  

8.2.4.1 Ovanifrån-perspektiv 

Det visas 31 (33%) ovanifrån-perspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 9 ”Volvo” som är 

aktörer syns utifrån ett ovanifrån-perspektiv. Vidare så syns 1 ”man” som reaktör utifrån ett ovanifrån-

perspektiv. Det manliga utgörs alltså av 1 (11%) ovanifrån-perspektiv och det kvinnliga 0 (0%). Volvo 

själva syns 8 (89%) gånger utifrån ett ovanifrån-perspektiv. Av de 31 ovanifrån-perspektiven så syns 

de största deltagargrupperna 9 gånger. 

Tabell av ovanifrån-perspektiv: 

Sort av maktperspektiv Ovanifrån-perspektiv 

Aktörer Volvo (9) 

Reaktörer Man (1) 

 

8.2.4.2 Öga-mot-öga-perspektiv 

Det visas 58 (62%) öga mot öga-perspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 9 ”Volvo” och 7 

”man” som är aktörer syns utifrån ett öga mot öga-perspektiv. Vidare så syns 9 ”man”, 8 ”kvinna” och 

5 ”tjej” som reaktörer utifrån ett öga mot öga-perspektiv. Det manliga utgörs alltså av 16 (41%) öga 

mot öga-perspektiv och det kvinnliga 13 (36%). Volvo själva syns 9 (23%) gånger utifrån ett öga mot 

öga-perspektiv. Av de 58 öga mot öga-perspektiven så syns de största deltagargrupperna 39 gånger. 

Tabell av öga mot öga-perspektiv:  

Sort av maktperspektiv Öga mot öga-perspektiv 

Aktörer Volvo (9), Man (7) 

Reaktörer Man (9), Kvinna (8), Tjej (5) 

 

8.2.4.3 Underifrån-perspektiv 

Det visas 4 (5%) underifrån-perspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 1 ”Volvo” som är 

aktör syns utifrån ett underifrån-perspektiv. Det manliga utgörs alltså av 0 (0%) underifrån-perspektiv 

och det kvinnliga 0 (0%). Volvo själva syns 1 (100%) gånger utifrån ett underifrån-perspektiv. Av de 

4 underifrån-perspektiven så syns de största deltagargrupperna 1 gånger. 
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Tabell av underifrån-perspektiv:  

Sort av maktperspektiv Underifrån-perspektiv 

Aktörer Volvo (1) 

Reaktörer  

 

Tabell av fördelningen i de olika maktperspektiven mel lan könen och Volvo: 

Manligt: 17 Ovan: 1 (6%) Öga.m.Öga: 16 (94%) Under: 0 (0%) 

Kvinnligt: 13 Ovan: 0 (0%) Öga.m.Öga: 13 (100%) Under: 0 (0%) 

Volvo: 19 Ovan: 9 (47%) Öga.m.Öga: 9 (47%) Under: 1 (6%) 

 

8.2.4.4 Analys - Maktperspektiv 

Resultatet här visar alltså att det inte skiljer sig nämnvärt mellan manligt och kvinnligt. Båda könen 

gestaltas på en jämlik nivå med tittaren. Vad Volvo visar är att tittaren ges lika mycket makt som de 

personer som rör sig i reklamfilmen. Det är antagligen deras sätt att bjuda in tittaren i filmen för att 

associera sig med de personer som ingår. Personerna är inga marionettdockor utan är snarare 

självständiga individer som tittaren med fördel kan följa och vill identifiera sig med. Svenskheten som 

personerna i reklamfilmen har av olika anledningar får alltså en landgång utfälld till tittaren att vandra 

över vilket överför svenskhet till den tittare som är villig att identifiera sig som svensk. 

Volvo visas från lika mycket ovanifrån-perspektiv som öga mot öga-perspektiv vilket ger en 

asymmetri i maktperspektivet. Tittaren har  i lika stor utsträckning makten över Volvo som den är 

jämställd med Volvo. Kanske vill Volvo signalera att en Volvobil kan vara en ”vän och jämlike” lika 

mycket som den kan vara ett ting som ägs och styrs av människan.  

8.2.5 Inkludering 

När det gäller inkludering så finns det 83 perspektiv. Det finns här tre olika varianter som består av 

Framifrån-perspektiv, Bakifrån-perspektiv och Sidoperspektiv.  

8.2.5.1 Framifrån-perspektiv 

Det visas 14 (17%) framifrån-perspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 3 ”Volvo” som är 

aktörer syns utifrån ett framifrån-perspektiv. Vidare så syns 1 ”man” och 1 ”kvinna” som är reaktörer 

utifrån ett framifrån-perspektiv. Det manliga utgörs alltså av 1 (20%) framifrån-perspektiv och det 

kvinnliga 1 (20%). Volvo själva syns 3 (60%) gånger utifrån ett framifrån-perspektiv. Av de 14 

framifrån-perspektiven så syns de största deltagargrupperna 5 gånger. 
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Tabell av framifrån-perspektiv:  

Sort av inkluderingsperspektiv Framifrån-perspektiv 

Aktörer Volvo (3) 

Reaktörer Man (1), Kvinna (1) 

 

8.2.5.2 Bakifrån-perspektiv 

Det visas 20 (24%) bakifrån-perspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 6 ”Volvo” och 2 

”man” som är aktörer syns utifrån ett bakifrån-perspektiv. Vidare så syns 2 ”man” och 1 ”tjej” som är 

reaktörer utifrån ett bakifrån-perspektiv. Det manliga utgörs alltså av 4 (36%) bakifrån-perspektiv och 

det kvinnliga 1 (9%). Volvo själva syns 6 (55%) gånger utifrån ett bakifrån-perspektiv. Av de 20 

bakifrån-perspektiven så syns de största deltagargrupperna 11 gånger. 

Tabell av bakifrån-perspektiv:  

Sort av inkluderingsperspektiv Bakifrån-perspektiv 

Aktörer Volvo (6), Man (2) 

Reaktörer Man (2), Tjej (1) 

 

8.2.5.3 Sidoperspektiv 

Det visas 49 (59%) sidoperspektiv i den visuella texten. Värt att nämna är att 9 ”Volvo” och 5 ”man” 

som är aktörer syns utifrån ett sidoperspektiv. Vidare så syns 7 ”man” , 7 ”kvinna” och 4 ”tjej” som är 

reaktörer utifrån ett sidoperspektiv. Det manliga utgörs alltså av 12 (37,5%) sidoperspektiv och det 

kvinnliga 11 (34%). Volvo själva syns 9 (28%) gånger utifrån ett sidoperspektiv. Av de 49 

sidoperspektiven så syns de största deltagargrupperna 32 gånger. 

Tabell av sidoperspektiv:  

Sort av inkluderingsperspektiv Sidoperspektiv 

Aktörer Volvo (9), Man (5) 

Reaktörer Man (7), Kvinna (7), Tjej (4) 

 

Tabell av fördelningen i de olika inkluderande perspektiven  mellan könen och Volvo: 

Manligt: 17 Framifrån: 1 (6%) Bakifrån: 4 (23,5%) Sido: 12  (70,5%) 

Kvinnligt: 13 Framifrån: 1 (7,5%) Bakifrån: 1 (7,5%) Sido: 11 (85%) 

Volvo: 19 Framifrån: 3 (16%) Bakifrån: 6 (31,5%) Sido: 10 (52,5%) 
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8.2.5.4 Analys - Inkludering 

Resultatet här visar alltså att det inte skiljer sig nämnvärt mellan manligt och kvinnligt. Båda könen 

gestaltas till största del från sidan och Volvo visas över hälften av gångerna från sidan. Det går alltså 

att säga att det är väldigt lite inkluderande i reklamfilmen genom framifrån-perspektivet. Det är 

marginellt mer exkluderande via bakifrån-perspektivet.  

Det dominerande är ändå sidoperspektivet som ligger någonstans mitt emellan de andra två och kan 

signalera att deltagarna är upptagna med sina respektive aktiviteter och har ingen ”kännedom” om 

tittaren. Tittaren har däremot fri lejd att betrakta deltagaren i filmen och tvingas inte till någon 

inkludering. Kanske är det en symbolisk konstruktion som speglar det fria samhälle som det 

demokratiska Sverige har en ambition att vara. Det kan även vara en symbolik för att svenskar sköter 

sitt och inte tar onödig kontakt med andra om det inte behövs. Det blir då skönt för tittaren att själv få 

välja ifall den vill vara inkluderad eller inte.  

 

9 Sammanfattande diskussion   

Här förs en sammanfattande diskussion om det resultat som har framkommit i analyserna av Volvos 

reklamfilm Vintersaga och hur detta svarar på frågorna som är ställda i syftet; Hur konstruerar Volvo 

Sverige och sin egen identitet via språket i sin reklamfilm Vintersaga?  

För att börja från början igen, vad säger Volvo i sin beskrivande text till reklamfilmen Vintersaga?  

 De hyllar det kärva Sverige 

 De hyllar kylan, mörkret, blåsten och regnet (de svenska förhållandena) 

 De förklarar att dessa svenska förhållanden är anledningen till deras utformning av bilar 

 De berättar att deras utrustning tar kunden hem i alla väder 

 Utrustningen håller kunden trygg och säker i de svåra svenska förhållandena 

Det som formar Volvo är alltså de svåra förhållanden som elementen utgör och dessa är svenska, 

vilket gör Volvo svenskt. De vet hur en rustar sig för de är svenska. Alltså de som rustar sig med 

Volvo kommer hem säkert och tryggt för de förstår att rusta sig rätt. Dessa personer är svenska. Alltså: 

 Klimatet är svenskt 

 Volvo är svenskt 

 Personerna som kör Volvo är svenska 

Detta är alltså bara den beskrivande texten för Vintersaga. Textens funktion är att berätta VAD 

Vintersaga handlar om men syftet med denna uppsats är att undersöka HUR Vintersaga förmedlar 

detta. Hur ser det svenska ut språkligt i Volvos reklamfilm? 
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9.1 Hen är den svenske riddaren, Volvo är dess kuse 

Till att börja med så är de två största processtyperna aktionsprocesser och reaktionsprocesser. Det är 

alltså agerande och reagerande som behövs för att visa vem eller vad som är svensk. Volvo är då den 

största aktören och det är de som klarar av att agera mest. De största reaktörerna blir kvinnor tätt följda 

av män vilket gör dessa till de reagerande känslomässiga varelserna i filmen. Överlag så spelar det 

ingen roll om du är kvinna eller man, det är relativt jämt fördelat i processerna. Det finns en viss 

överrepresentation av män i aktionsprocesserna gentemot kvinnorna men den är försumlig i jämförelse 

med Volvo som är den ohotat största aktören. Det ageras faktiskt inte alls särskilt mycket av 

mänskliga deltagare överhuvudtaget i videon. Men av naturliga orsaker, nämligen att människor har 

möjlighet att uttrycka känslor, så är det många mänskliga deltagare som är reaktörer med elementen 

som fenomenet som får människorna att reagera. Att människorna uppehåller sig i de ”svåra svenska 

förhållandena” likt hur Volvo gör, gör dem till svenska.  

Det går att finna en del symbolik i resultaten som har kommit fram från analyserna. Som Hellspong & 

Ledin uttrycker det hela: 

I stor utsträckning är människans värld ett språkligt kosmos, fyllt och format av 

symboler.(Hellspong & Ledin 1997, s. 11) 

Agerandet och reagerandet cirklar nästan uteslutande kring elementen och gör det till en yttre och inre 

kamp. Kopplar en ihop aktören Volvo med reaktörerna så skapas en symbios där visheten och viljan 

hos reaktörerna slås ihop med kämpen Volvo, mot elementen. Möjligtvis ska Volvobilarna ses mer 

som en häst som tar de svenska riddarna dit de ska. Det blir en supersvensk enighet som erövrar land 

och rike oavsett väder och vind.  

9.2 Sverige och världen 

De analytiska processerna visar vad för ”vapen” som deltagarna har till sitt förfogande, i det här fallet 

rätt anpassade kläder på kroppen för att utstå denna kamp mot elementen. Det är deras rustning som de 

behöver i kampen och de förstår att de behöver den för det förstår vana svenskar. De symboliska 

processerna visar att hudfärg inte spelar någon roll i kampen mot elementen. Så länge de har de rätta 

inre kvaliteterna, dvs viljan och förståelsen för hur kampen ska utkämpas så är de svenska.  

Men ibland behövs även hjältar för att leda kampen. Jason ”Timbuktu” Diakité står upp för rättvisan, 

både i Sverige men även i världen. Börje Salming har styrkan och skickligheten att föra kampen både i 

Sverige och i världen. De är nationalhjältar med olika styrkor som representerar det moderna Sverige i 

världen. De är osjälviska och goda lagkamrater.  

Detta är alltså vad process och deltagaranalyserna visar upp i denna reklamfilm. Men det är ju trots allt 

en reklamfilm och en reklamfilm vill påverka tittaren och har flera resurser än dessa för att göra det. 

Därför har den interpersonella analysen en del att säga om hur interaktionen mellan reklamfilmen 
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Vintersaga och tittaren går till. Hur Volvo engagerar tittaren in i sitt budskap kring vad som är 

svenskt.   

9.3 Tittaren är en del av kampen 

Nästan hela denna berättelse som tar sin form i Vintersaga utgörs av bildhandlingarna erbjudande. Det 

kan ge tittaren en känsla av att fritt få betrakta och/eller identifiera sig med reklamfilmen (Björkvall 

2009, s. 37). Valfrihet blir alltså en viktig komponent för att vara svensk. Vidare kan närheten till det 

kvinnliga genom intima kameraperspektiv handla om att Volvo vill begränsa kvinnors sätt att gestaltas 

på. Männen syns nämligen i många fler kameraperspektiv utspritt mer jämnt. Det kan ju även betyda 

att kvinnor är bättre på närhet än män. För tittaren så kanske det är fördelaktigt att vara just kvinna för 

att kunna identifiera sig med deltagarna i filmen. Det här kan vara ett tecken på att Volvo vänder sig 

mer till kvinnor genom att sätta dem i ett nära fokus. Kanske är det kvinnor som behöver Volvo mest? 

Kanske är det kvinnans roll att ta familjen hem säkert i dagens Sverige? 

I maktperspektiven så visas det tydligt att tittaren är på samma nivå som de stora mänskliga 

deltagargrupperna oavsett kön. Däremot så finns det en viss makt över Volvo för tittaren vilket kan 

handla om att Volvo förstår att deras bilar körs av människor, inte tvärtom. Att de då också har lika 

mycket jämlikhet med tittaren som makt i perspektiven kan vara ett argument som stödjer en symbios 

mellan människor och Volvo i kampen som utmålas i processerna. Tittaren likställs i makt med de 

mänskliga deltagarna och dras in i kampen och behöver därför också rätt utrusning för att vara svensk, 

nämligen en Volvo.  

Att tittaren dras in i kampen genom maktperspektivet förstärks också av det inkluderande perspektivet 

där de som tittaren hittills har fått möjlighet att identifiera sig med, de mänskliga deltagarna, syns från 

sidan i störst utsträckning. Tittaren ska inte tas om hand om. Tittaren är en vapenbroder, en svensk 

vapenbroder som ska stå axel mot axel med de mänskliga deltagarna i kampen mot elementen.  

9.4 Vintersaga – en kamp mot elementen av de som är ”Made by Sweden” 

Det verkar som att Volvo i sin hyllning  av de svenska elementen egentligen hyllar något annat. De 

hyllar den kamp som de tillsammans med övriga mänskliga deltagare och tittaren utkämpar 

tillsammans. Det svenska vemodet som utgör de hårda svenska förhållandena är en prövning för varje 

enskild svensk och något som förenar alla de som är svenskar.  

Det är en individuell prövning för varje person att forma och härda sig själv. Det är en gemensam 

prövning att leva tillsammans med alla olika former som skapas. Ett folk är inte ett folk utan dess 

invånare och en gemensam strävan. En riddare är ingen riddare utan sin häst. Det är såhär Volvo 

konstruerar Sverige och svenskhet i sin reklamfilm Vintersaga. Och det är såhär de konstruerar sin 

identitet. Den svenska populära låten Vintersaga bidrar till att låta myten och legenden om Sverige 

leva vidare via det språk Volvo har valt att berätta med och därmed även myten om Volvo som en 
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fortsatt svensk biltillverkare. Volvo personvagnar är ju inte svenskt längre sedan det köptes av Ford 

1999 och i sin tur av Kinesiska Geely 2010. Ändå är Volvo en stark svensk symbol fortfarande. Lite 

frågor för framtiden kan ju då vara: 

 Kommer Volvo alltid vara svenskt i sin reklam? 

 Kommer Volvo alltid vilja vara svenskt i sin reklam? 

 Hur kommer Volvo göra i så fall för att förbli svenskt i sin reklam? 

Kanske är den här reklamfilmen ett avbräck från den anrika och traditionella platsen Volvo har i sitt 

ursprung i Sverige? Kanske är den mer ett försök att berätta för svenskar hur de ska känna sig svenska 

i framtiden så att Volvo själva kan styra in sig som en fortsatt symbol för svenskhet. Kanske vill 

Volvo ha en liknande effekt på bilden av svenskhet som Coca Cola har haft för bilden kring 

Jultomten? Det Volvo berättar för tittaren av reklamfilmen Vintersaga är att den svenska själen 

fortfarande finns i företaget även om det ägs och styrs från Kina. Tiderna förändras ständigt, frågorna 

är bara vem som styr, åt vilket håll de styr och HUR de styr. Volvo rullar vidare, under vilket flagg får 

framtiden utvisa.  
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