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Summary
Car-commercials are something that many people come in contact with on a daily basis. 
This is a study on commercials for cars and is focusing on visual effects that are made 
in post-production. In this report we are trying to find out if and how visual effects in 
commercials for cars affect how the observer remembers them. The second subjects that 
we use in this report is popularity and we try to find out if and in that case how visual 
effects affect the commercials for cars popularity. We also investigated how frequently 
commercials for cars are showed on TV and how the visual effects are in them, it gives 
a better foundation to the other parts.

The methods we applied were interviews, quantitative and qualitative content analysis 
of car commercials and also observation analysis of the 6 swedish TV-channels that 
shows commercials and have the most viewers, to get an idea how frequently these 
commercials are shown. The commercials that were applied in this paper was from late 
2011 to early 2012. Interviews were made with people from the ages 16 to 76 years old 
with an equal distribution of sexes. We used 4 different commercials for cars in our 
interviews with 4 different degrees of the amount of visual effects. We analyzed 6 
Swedish TV-channels that show commercials and that have the most viewers to get an 
idea about how frequently commercials for car are shown.

The result of our research showed us that there was no connection between visual 
effects and popularity and that a larger amount of visual effects can increase the 
observers tendency to remember a commercial with 15 percentage. Most commercials 
from the studied period was without visual effects and 13,3% had a larger amount of 
visual effects 
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EXAMENSARBETE

Visuella effekters påverkan på minne och popularitet
-Reklamfilm för bilar
Mats Kristoffersson

Glenn Sandberg

Sammanfattning
Bilreklam är något som många kommer i kontakt med dagligen. Detta är en studie av 
reklamfilmer för bilar med fokus på visuella effekter gjorda i efterproduktion. Vi 
försöker i denna rapport ta reda på hur visuella effekter i reklamfilmer för bilar påverkar 
betraktare och hur betraktaren minns de visuella effekterna. Den andra inriktningen som 
vi använder oss av är popularitet och försöker ta reda på om och hur visuella effekter 
påverkar populariteten hos en reklamfilm för bilar. Vi undersöker även hur frekvent 
reklamfilmer för bilar visas på TV och förekomsten av visuella effekter.

Vi använde metoderna intervjuer, kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av 
reklamfilmer för bilar och även observationsanalys av de 6 svenska TV-kanalerna som 
visar reklam och som har flest tittare för att få en uppfattning om frekvensen mellan 
reklamfilmer för bilar.
Reklamfilmerna som användes i forskningen var från slutet av 2011 till början av 2012. 
Vi intervjuade 13 personer mellan åldrarna 16 till 76 år med en jämn fördelning av 
könen. Vi använde 4 olika reklamfilmer för bilar under intervjuerna med 4 olika grader 
av mängden visuella effekter. 

Resultatet av vår undersökning visade att det inte fanns någon koppling mellan visuella 
effekter och popularitet och att en större mängd visuella effekter kan öka betraktarens 
benägenhet att minnas reklamfilmen med 15 procentenheter. De flesta reklamfilmer från 
den undersökta perioden saknade visuella effekter och 13,3% hade en större mängd 
visuella effekter. 
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Visuella effekters påverkan på minne och popularitet 

Förord
Författarna till denna uppsats bestod av studenterna Mats Kristoffersson och Glenn 
Sandberg från Högskolan Väst. Vi studerade högskoleprogrammet Design av digitala 
media - för upplevelser och lärande. Vi båda har ett intresse för reklamfilm och visuella 
effekter som görs i efterproduktion och kan tänka oss en framtida karriär inom 
reklamdesign. Intresset kom till sin höjd efter att vi läst kurser och mer djupgående 
förstod designprocessen bakom film.

Analyserna av reklamfilmerna delades jämt upp mellan båda författarna och likaså 
genomförandet av intervjuerna I övrigt så har det ofta skrivits på samma delar i 
rapporten och alla delar har båda skrivit i och läst igenom som helhet. Så arbetet är jämt 
fördelat och då det fanns möjlighet så fördelade vi arbetsbördan jämt för att optimera 
den effektiva arbetstiden.

Vi vill passa på att tacka vår handledare Stefan Nilsson och vår examinator Pierre 
Gander för alla råd och tips under arbetets gång. Ett stort tack även till övriga personer 
som ställde upp på att bli intervjuade. 
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Visuella effekters påverkan på minne och popularitet 

Nomenklatur
Vi definierar pålagda visuella effekter på ett sådant sätt som när man har lagt till objekt 
vid efterproduktionen av en film. Det kan vara animerade och stilla objekt i 2D/3D eller 
ljuseffekter och andra visuella objekt som skapats av mjukvara för efterproduktion. Vi 
räknar inte retuschering av filmens skådespelare eller förbättring av skärpa eller 
färgkorrigering som visuella effekter. Adler och Eriksson (2010 s.2) använder sig också 
av i princip samma definition av visuella effekter, vilket i sig styrker vår användning av 
definitionen.

Patricia D. Netzleys (2000 s.v-vi) definition av specialeffekter sorterar de under 
kategorierna: visuella effekter, mekaniska effekter och make-upeffekter. Där visuella 
effekter är en manipulation av filmens bilder som ofta görs med mjukvara för 
efterproduktion.

Wikipedias (2012a) definition av specialeffekter består av två kategorier: optiska 
effekter och mekaniska effekter. Visuella effekter däremot har åtskiljts från 
specialeffekter efter att digitala verktyg utvecklats för specialeffekter. Numera 
förknippas visuella effekter med efterproduktion med digitala verktyg medan 
specialeffekter förknippas med mekaniska effekter och optiska kameraeffekter.

Om det i reklamfilmerna skulle förekomma exempelvis tillagda hus i 3D som man inte 
ser någon skillnad på jämfört med riktiga, är det inget som påverkar resultatet något då 
det är samma påverkan om det i de fallen är datorgjorda 3D-modeller eller riktiga. Vi 
räknar inte med sådana saker som man inte ser skillnad på som i detta exemplet till 
visuella effekter. Till visuella effekter räknar vi de uppenbara. För de fallen man inte ser 
någon skillnad på 3D eller verkligheten är det ingen skillnad i påverkan, utan blir i de 
fallen en kostnadsfråga, vad som blir billigast. Vi exkluderar även text och logotyper.

Vår definition på popularitet är då en reklamfilm har många views (i förhållande till 
andra reklamfilmer) på sociala videocommunities såsom Vimeo och Youtube.

Popularitet och spridning använder vi som synonymer i denna rapport och syftar då 
mest på hur många gånger en reklamfilm har setts på Youtube. 
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Visuella effekters påverkan på minne och popularitet

1 Inledning
Att undersöka reklamfilm är intressant och relevant eftersom det enligt institutet för 
Reklam- och Mediestatistik (2010) lades ca 5,2 miljarder kronor på TV- reklam år 2010. 
Det är en ökning med ca 18% från tidigare år. Siffrorna tyder på att branschen är 
framgångsrik och är därmed ett viktigt område att undersöka.

Vi kommer att fokusera på bilreklam för att det är en produkt som många kommer i 
kontakt med dagligen och är ett viktigt transportmedel. Det kan även styrkas med 
statistiken från BIL Sweden (2012a) där det 2010 fanns strax över 4,3 miljoner 
personbilar i Sverige vilket även betyder att det fanns 2,2 personer per bil. Man ska 
dock ha i åtanke att personer under 18 år saknar körkort. Sedan 1950 fram till 2010 har 
antalet bilar ökat, med undantag för några få år. Utifrån BIL Sweden (2012b) såg vi att 
under 2011 var det 304 984 nyregistrerade personbilar, vilket styrker valet av bil som en 
relevant produkt. 

Många TV-kanaler har reklamfilmer för att sälja produkter eller tjänster, och vissa av de 
publiceras på Internet, på webbsidor som Youtube, Vimeo och andra videocommunitys. 
En skillnad mellan reklamfilmer på TV och på Youtube är att på Youtube söker man 
ofta själv aktivt upp det man vill se, medan man på TV blir utsatt för reklamavbrott som 
man inte styr själv över mer än att man kan göra något annat under tiden eller byta kanal 
under reklamen. Man kan även kan få reklamfilmer presenterat av andra användare på 
webbsidor som Facebook eller Google+. Reklamfilmer blir kommenterade på 
videocommunitys och när mottagarna även talar om till exempel en reklamfilm analogt, 
utanför den digitala världen, uppstår verbal spridning av reklam mellan människor. En 
betydelse eller ett specifikt intresse för reklamfilmen bör finnas hos mottagarna för att 
reklamfilm ska få en viral marknadsföringseffekt (Piasecka, 2010). 

Reklamfilmer för bilar presenterar egenskaper hos bilarna eller varumärket för sälja in 
bilar. Olika bilmärken försöker rikta uppmärksamheten på olika bilegenskaper eller 
information om varumärket i filmerna. Det kan vara miljöaspekter, teknik, säkerhet, 
estetik eller ekonomi för att nämna några. Därför kan filmernas framtoning variera och 
det finns en stor variation i hur man använder sig av visuella effekter för att skapa en 
spännande och säljande reklamfilm. Vilket även förekommer för andra produkter och 
detta kan förstärkas med resultatet från Carlson, Jansson, och Norberg (2008 s.31-34) 
där de även påvisar att olika aspekter kan ha inverkan på hur betraktaren ser på och 
upplever en reklamfilm.

Reklamfilmer kan skilja sig åt från att vara stilrena och enkla med mer eller mindre 
visuella effekter som är designade med efterproduktion till att vara mer fullspäckade av 
visuella effekter som är designade med efterproduktion och allt där mellan. Alla typerna 
av reklamfilm kan förmodligen leverera ett budskap men vi vill veta mer om hur och 
varför en specifik typ av reklamfilm blir ihågkommen av betraktarna med fokus på de 
visuella effekterna från efterproduktionen.

Det är intressant att se om betraktare minns en reklamfilm såsom de minns en 
musikvideo med massa häftiga visuella effekter som är designade med efterproduktion. 
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Visuella effekters påverkan på minne och popularitet

Liknande undersökningen som Adler och Eriksson (2010 s.14) gjorde där de tar upp om 
visuella effekter inom genrespecifik musikvideoproduktion och om mängden visuella 
effekter kan påverka musikvideors popularitet. Utifrån Piasecka (2010) kan det tänkas 
att en reklamfilm som blir ihågkommen har en viss effekt på syftet att få en viral 
marknadsföringseffekt med reklamfilmen. Filmer pratas det möjligtvis om och många 
betraktare kan dela med sig av sin upplevelse via sociala media eller rent analogt.

Med digitala verktyg som finns tillgängliga för att designa en reklamfilm finns 
möjligheter att skapa reklamfilmer som kan likna avancerade och dyrt påkostade 
långfilmer. Visuella effekter kan utifrån Fielding (1985 s.preface) spara pengar under en 
produktion. Det kan tänkas att stora explosioner eller om stora objekt byggs upp kan bli 
billigare om de istället skapas i efterproduktionen. En hel avsaknad av visuella effekter i 
en reklamfilm, både vid inspelningen och i efterproduktionen sparar in på kostnaderna. 
Utifrån det kan det vara tänkvärt att veta om mängden visuella effekter påverkar 
betraktarens upplevelse. Det är intressant att veta mer om man bör lägga resurser på 
visuella effekter för att det ska ge en viss respons eller framgång eller hur avsaknad av 
effekter påverkar. Även ett spektrum mellan olika mängder effekter skiljer upplevelsen 
åt. 

Detta är en studie av reklamfilmer för bilmärken under en sexmånaders period från 
slutet på 2011 till början på 2012, med fokusering på visuella effekter gjorda i 
efterproduktion och dess påverkan på hur många gånger en reklamfilm blir sedd och om 
och hur vi minns reklamfilmen utifrån de visuella effekterna. 

1.1 Frågeställning/Problemställning
Hur mycket visuella effekter gjorda i efterproduktion förekommer i de reklamfilmer för 
bilar som visas idag på svensk TV?

Har mängden visuella effekterna någon påverkan på populariteten?

Finns det ett samband mellan andelen visuella effekter gjorda i efterproduktion och hur 
väl betraktare minns filmerna? 

1.2 Syfte och mål
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka mängden visuella effekter som 
förekommer i reklamfilmer för bilar och hur dessa påverkar populariteten och minnet. 
Vi undersökte reklamfilmer för bilar som visats i Sverige sedan oktober 2011 till och 
med mars 2012. 

Första inriktningen vi undersökte var hur mycket visuella effekter gjorda i 
efterproduktion förekommer i dagens reklamfilm för bilar. Detta undersöktes genom att 
observera de 6 svenska TV-kanaler som har flest tittare och visar reklam. Den andra 
inriktningen var att undersöka om det fanns ett samband mellan mängden visuella 
effekter som är designade i efterproduktion och hur många gånger betraktare har sett 
reklamfilmerna. I detta fallet likställde vi antal views på videocommunities som 
popularitet och fick då fram det genom att analysera de visuella effekterna som ställdes 
upp i en tabell och jämfördes med antalet views. Den tredje inriktningens syfte var hur 
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visuella effekter påverkar betraktarens benägenhet att minnas en reklamfilm. Det 
undersöktes genom att vi utförde kvalitativa intervjuer. 

Resultaten av denna undersökning kan användas som underlag av filmskapare, Art 
Directors och andra som vill skapa reklamfilmer (främst reklamfilmer för bilar) för att 
hjälpa till att se om det är värt att lägga ner tid och resurser på en reklamfilms visuella 
effekter. 

1.3 Avgränsningar
Visuella effekter från efterproduktion är det som denna undersökning var fokuserad på. 
Med visuella effekter från efterproduktionen menade vi i detta fall tillagda objekt eller 
grovt förändrade objekt. Färgkorrigering och andra mindre delar av efterproduktionen 
tog vi inte upp här då i princip all reklam genomgår någon form av färgkorrigering. För 
att kunna jämföra färgkorrigering och liknande hade vi behövt det oredigerade 
materialet att jämföra med också, vilket är en annan orsak till att vi fokuserade mer på 
inlagda 2D/3D objekt och andra saker som man lägger in i efterproduktionen.

Vi valde att undersöka reklamfilmer för bilmärken som sänts i svensk TV från och med 
oktober 2011 till och med mars 2012.

I ett fåtal fall förekom det en serie med flera nästan identiska reklamfilmer och i de 
fallen valde vi då ut en representativ reklamfilm för att analysera och som står för serien 
med reklamfilmer eftersom de bestod av i stort sett samma komponenter.

Vi avgränsade genom att inte djupgående undersöka underhållsvärdet eller upplevelsen i 
reklamfilmerna på djupet i form av genre, musik/ljud, bildteknisk komposition och 
tempo. Vi undersökte inte djupgående reklamfilmers dramaturgiska uppbyggnad och 
sinnesstämning utanför de visuella effekterna skapade i efterproduktion.

Intervjupersonerna var från områden kring Trollhättan och Göteborg då vi baserar 
arbetet på de orterna. Åldern var jämnt fördelad och även fördelningen mellan könen. 
Personerna jobbar inte inom reklamfilm eller med visuella effekter för att det inte skulle 
påverka resultaten.

När vi mätte hur personer kom ihåg en reklamfilm tog vi inte upp eller gick in på hur 
minnet fungerar på djupet utan fokuserade mer vad de mindes med fokus på visuella 
effekter skapade i efterproduktion. Vi hade däremot en teoretisk bakgrund kring minnet 
och upprepning som en del av bakgrunden. 

2 Teorier och Relaterat arbete
Definitioner
Då delar av vår undersökning skedde genom att observera reklamfilmer på TV. Vi 
undersökte vad personer lämnat för kommentarer om de på Youtube och andra 
videocommunities. Vi tog inte reda på kön, etnicitet eller liknande aspekter som inte 
gick att få fram. Personerna på Internet var anonyma för oss.

Popularitet och spridning använde vi som synonymer i denna rapport och syftade då på 
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hur många gånger en reklamfilm har setts på videocommunities. Kommentarer till 
reklamfilmerna analyserades kvalitativt som underlag till den kvantitativa 
undersökningen.

Vi tog in information från intervjupersonerna, som kön, ålder etnicitet och geografisk 
plats för att se om det hade en påverkan, men då de aspekterna inte verkade ha någon 
direkt påverkan nämns de inte i denna rapport.

När vi tog reda på hur personer mindes en reklamfilm med utgångspunkt på de visuella 
effekterna gjorda i efterproduktionen syftade vi helt enkelt på vilka delar de kommer 
ihåg bäst från reklamfilmerna.

Oetiskt användande av visuella effekter
Mackay (2007 s.1-7) nämner exempel där visuella effekter oetiskt kan användas för att 
få något att verka annorlunda än vad det är. Det är en svår gräns att dra, men om man 
ska använda den data vi får fram i denna rapport för att göra en reklamfilm vill vi även 
understryka de etiska aspekterna som ni, vi och alla andra bör ta hänsyn till.

Redigerande av film och känslor
Fairservice (2001 s.5-48) skriver om redigerande av film ur ett historiskt, teoretiskt och 
praktiskt perspektiv. Han nämner även om känslornas uppbyggnad och betydelse för 
filmat material på liknande sätt som Münsterbergs koncept om film som en mental 
aktivitet, som Aumont (1992 s.182-189) skriver om i sin bok. Där är känslorna en av de 
stora delarna i en film. Då människors känslor är komplexa kan man inte få alla att 
känna samma sak, men man kan försöka påverka känslorna med musik, färger, 
dramaturgi och så vidare. Agerteg, Ardell och Tivelius (2009) kunde utifrån sin 
undersökning dra slutsatsen att varumärket ska ge positiva associationer för att ett värde 
ska skapas hos TV-tittare. Lindborg (2010) skrev om hur känsloassociering i en 
reklamfilm kan stärka ett varumärke och kan även det kopplas till Münsterbergs 
koncept. Dick (2002 s.117-178) skriver om olika genrer och att de kan skapa olika 
känslor och kan då användas i reklamsyfte för att skapa ett intresse eller viss känsla hos 
betraktaren.

Kvantitativ studie om TV-reklam med  berättande handling 
Nilsson och Tegnborg (2010) gjorde en kvantitativ studie om TV-reklam med 
berättande handling och vad konsumenter kommer ihåg av berättande TV-reklam som 
är uppbyggd av storytelling. Uppsatsen handlade även om hur konsumenter beter sig när 
de tittar på berättande TV-reklam och vad som gör dessa filmer intressanta. 

Dramaturgi
Inledningen av en film, anslaget är det som startar igång berättelsen och är en viktig del 
av dramaturgin som finns genom hela filmen med konflikter, upplösningar etc. Det kan 
beröra betraktaren eftersom en dramatisk konflikt kan uppträda. Konflikten kan vara 
bidragande orsak till att publiken känner ett medryckande och dramatiskt berättande. 
När en åskådare kan relatera till sitt egna liv eller tidigare upplevelser skapas inlevelse i 
handlingen och starka känslor kan väckas och ett intressant anslag av en film är också 
bäst för att förmedla information Bergström (2007 s.16-23).
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Aumont (1992 s.182-189) skriver om minnet och inbillning/föreställning är två delar 
och som hör ihop för att förstärka en film med exempelvis dramaturgi som inte är 
kronologisk eller liknande för att få människan att fylla i tomrummet själva utifrån det 
de minns och uppfattat sen innan.

Filmning
Dick (2002 s.54-115) skriver om några av de delar som togs upp av Cole och 
Liversedge (2002 s.588-592) under bildteknisk komposition tidigare i rapporten och 
förstärker det. Han tar även upp klippning och övergångar i en film och om de inte 
fungerar bra kan det upplevas som hackigt. De underliggande associationerna nämns 
även som en viktig del då man kan använda sig av myter, visuella/ikoniska kopplingar, 
intellektuella och även musikaliska kopplingar som alla bygger på åskådarens tidigare 
erfarenheter, kunskap och kulturella sammanhang. Zoomningar och frysta bilder kan 
även användas för en känsla och/eller budskap, även hur man ramar in bilden, om 
kameran är stilla eller rör sig kan ge olika intryck. Ur vems synvinkel filmen är filmad i 
påverkar också helhetsintrycket som man får av den. Även budskapet man vill nå ut 
med med hjälp av de olika aspekterna som nämnts påverkar, exempelvis ett visst märke 
kanske vill väcka förtroende eller trycka på säkerhetsaspekterna med bilen. Aumont 
(1992 s.182-189) skriver om klassisk och samtida film teori. Han tar även upp en del 
om de stora delarna av filmstudier som semiotik, berättande, psykoanalys, och även 
åskådar teorier.  Detta är relevant för vår forskning då vi analyserade betraktaren, 
popularitet och minne.

Bildteknisk komposition
Cole och Liversedge (2006 s.588-592) påstår att vi människor har enklare att urskilja 
saker som kommer mot oss än som åker ifrån om det uppstår någon skillnad i de eller 
försvinner. Utifrån det kan det även vara värt att vi noterade vilken riktning de visuella 
effekterna skapade i efterproduktion har i reklamfilmen.

Bergström (2007 s.180-201). tar bland annat upp niondelsindelning och 
tredjedelsindelning av bilder för att placera något så att det blir mer estetiskt tilltalande 
för det mänskliga ögat. Rörelsen i bilden kan påverka också då det kan göra att något är 
på väg att mötas eller jagar varandra. Detta förstärks även av det Aumont (1992 s.182-
189) skriver om Münsterbergs koncept om film som en mental aktivitet som består av 
uppmärksamhet som kan förstärkas med närbilder, kameravinklar och liknande.

Visuella effekter inom genrespecifik musikvideoproduktion
Adlers (2010) arbete är det som är närmast släkt med det vi gör här. Det tar upp om 
visuella effekter inom genrespecifik musikvideoproduktion och om mängden visuella 
effekter kan påverka musikvideors popularitet. Deras definition av visuella effekter är i 
princip densamma som vi använder. Han skrev i sitt resultat att användning av visuella 
effekter i genrer där de vanligtvis inte används är möjligt och att de då kan höja 
underhållningsvärdet för tittare. Men att visuella effekter då ska användas med 
måttfullhet och i förhållande till den specifika genren. De utförde sin undersökning på 
ett liknande sätt som vi gjorde då de jämförde en musikvideo med visuella effekter och 
en med avsaknad av visuella effekter genom att visa den för ett antal personer som 
sedan fick svara på frågor om vad de tyckte.
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Musik och ljudeffekter
Dykhoff (2004 s.44) skriver genomförligt om ljud för film och allmän ljuddesign, det 
viktigaste att ta med sig är att hörseln hela tiden används och hjälper vår hjärna att fylla 
i detaljer i exempelvis en film. Den hjälper även till att skapa stämningar och påverkar 
oftare personer mer än vad de själva tror. Musik, ljudeffekter och alla sorters ljud spelar 
därför en stor roll i helhetsintrycket. Fairservice (2001 s.5-48) nämner liknande saker 
och stärker även detta och det gör även Aumont (1992 s.182-189).

Ekonomi
Utifrån Gustavsson (2008) som analyserat om mer pengar ger bättre filmer kan vi dra en 
parallell till reklamfilmerna för bilar då det är en sorts film och ur ekonomiskt 
perspektiv vill nog de flesta tjäna pengar, långfilmer säljer biobiljetter, dvd och blue-ray 
medan en reklamfilm som i detta fall är för bilar försöker sälja bilar. Hans undersökning 
visar bland annat att för varje miljon som finns i budgeten minskar förtjänsten med 52 
600kr. Reklamfilmer har normalt lägre budget än långfilmer, men procentuellt bör 
Gustavssons analys även gå att applicera på reklamfilmer. Även om hans undersökning 
påvisar att budgeten inte har en större påverkan på kvalitén vilket även kan passa in här. 
Dock kan det spela roll utifrån de tekniska bitarna då de kan bli finare med mer pengar. 
Men vad han vill ha fram är att det generellt går att göra filmer med godtycklig kvalitet 
av en liten budget, och även med en stor budget. Detta visar att ekonomin spelar en viss 
roll, dock finns det många fler aspekter som spelar en stor roll också. Fairservice (2001 
s.299-312) styrker även att pengar är en grundläggande och viktig faktor bakom varje 
film. 

Visuella effekter kan utifrån Fielding (1985 s.preface) spara pengar under en 
produktion. Det kan tänkas att stora explosioner eller bygga upp stora saker och 
liknande kan vara billigare i efterproduktionen. Men avsaknaden av visuella effekter 
både vid inspelningen och i efterproduktionen sparar in på de kostnaderna. Visuella 
effekter är relevant utifrån ett budgetperspektiv.

Spektakulärt, förvånande/överaskande
Piasecka (2010) skriver om två olika grupper, digital natives och digital immigrants. 
Den ena gruppen är van vid att använda Internet och den andra gruppen kanske mer är 
ovana användare av Internet. Humor, överraskningsmoment och att det skulle vara 
någonting nytt är faktorer som kan påverka användare att dela med sig och sprida en 
film och då kan det tänkas att dessa faktorer påverkar en reklamfilms förmåga att bli 
populära och ihågkomna. Dessa kriterier i en viral reklamfilm skapade ett värde och det 
kan tänkas vara liknande när en användare beslutar sig för att dela med sig av en 
reklamfilm. Det framkom även av hennes forskning att om den virala reklamfilmen var 
tillräckligt humoristisk eller rolig kunde användarna få idén att se reklamfilmen som ett 
vanligt ”filmklipp”. På så sätt höjdes värdet av reklamfilmen. Båda grupperna som 
identifierades inom forskningen kring viral marknadsföring, “digital natives" och 
“digital immigrants” var överens om att det var därför de tittade på virala reklamfilmer 
och att de skickade dessa vidare om de uppfyllde de känslomässiga kriterierna. Dessa 
resultat av tidigare forskning kan tänkas vara bidragande orsaker till att bilreklam sprids 
vidare, återses och därmed blir ihågkommen. Och därmed kan en viss popularitet 
kanske beskådas av filmerna.
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Upprepning - kognition
Baserat på Atkinson-Shiffrins modell om hur information genom upprepning med 
korttidsminnet kan överföras till långtidsminnet, som Arai (2001  s.79-82) skriver om i 
boken “Introduktion till kognitiv psykologi”, resultatet kan påverkas av hur många 
gånger en person sett reklamen innan. Detta är relevant då det stöds av Adamic, 
Huberman, och Leskovec (2007 s.36-37) som nämner att varje gång man utsätts för en 
reklam eller påstående har man lika stor chans att bli påverkad. Därför är det relevant att 
vi analyserade mängden bilreklam på TV idag och frekvensen. De man kan se på 
Internet, på sidor som Youtube hamnar också inom detta område, speciellt då det är 
enkelt att sprida och kan bli sedd av många. Det är även enkelt att få fram hur många 
gånger en reklamfilm setts. Det är nu som vi snuddar viral marknadsföring. Vi tog även 
hänsyn till detta under de kvalitativa intervjuerna. Det kan tänkas att TV-tittare har en 
tendens att minnas reklamfilmer bättre eftersom man upprepade gånger ser en 
reklamfilm som sänds i TV. Vid varje reklamavbrott kan det ofta hända att samma 
reklamfilmer sänds. En reklamfilm kan också sändas i flera olika TV-kanaler och 
sannolikheten för att en TV-tittare ser en reklamfilm upprepade gånger kan därför öka 
och därmed även sannolikheten att TV-tittare minns en specifik reklamfilm. Om vi utför 
den mentala processen repetition tillräckligt många gånger kan något komma att lagras i 
långtidsminnet, ett ”minnesspår” skapas. Men också om vi är tillräckligt intresserade, 
motiverade och uppmärksamma. Om visuella effekter (skapade i efterproduktion) kan 
skapa detta intresse vill vi ta reda på mer. I Lang, Hillmans (2005) diskussion skriver de 
att när man tittar på en film upprepade gånger är åskådare mer benägna att kunna hitta 
mer detaljer i filmerna och kan ge djupare kritik. 

Videocommunities som digital distributionsform för TV-reklam
Enligt Nationalencyklopedin (2012a)  startades Youtube år 2005 med tanken att ge 
privatpersoner möjlighet att dela med sig av sina egenproducerade videofilmer. Youtube 
domineras nu alltmer av professionellt inspelat material. Företag ser fördelar med 
Youtube som annonsplats. Ekonomin och enkelheten att dela med sig av en film på 
Youtube har gjort att man kan ladda upp och beskåda ett stort utbud av olika sorters 
film. Reklamfilm som sänts på TV hamnar ibland på Youtube och sprids gratis av 
användarna själva eller ibland av företagen som viral marknadsföring. Lundin och 
Lundqvist (2010) beskriver Internet utifrån det sociala perspektivet med utgångspunkt 
på sociala medier av olika slag utifrån ett webb 2.0 perspektiv. Vilket även stödjer att 
Youtube och andra videocommunities oftast är indirekt kopplade till andra sidor som 
Twitter, Google+ och Facebook med delningsknappar för detta ändamål. Det finns 
också möjligheter till att bädda in videoklipp på hemsidor med en genererad kod som 
till exempel Youtube erbjuder. Detta kan påverka kontexten som betraktaren ser filmen 
i men även hur ofta han eller hon blir utsatt för samma filmklipp. Detta hänger även 
ihop med upprepning - kognition.

Reklamfilmens framtid på Internet
Teros och Wallner (2006) gjorde ett arbete som handlar om reklamfilmens framtid på 
Internet, sett ur ett perspektiv från ett antal personer från Internet och reklambranschen. 
Man kom fram till att personer från reklambranschen tror att efterfrågan på filmisk 
reklam kommer att öka. Uppsatsen handlade även om vad som kan göra en reklamfilm 
på Internet effektiv. Om efterfrågan för filmisk reklam stiger, ökar även relevansen av 
denna rapport vi skriver utifrån visuella effekter.
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Trender inom bilar och visuella effekter
Nationalencyklopedin (2012b) beskriver trend som en långsiktig förändring i 
exempelvis intressen och konsumtionsmönster. Det varierar mellan olika områden, vissa 
byter trender oftare och andra mer sällan. Olika formgivna produkter påverkas av 
trender när designen sker. Även vid designen av bilar finns en påverkan av trender och 
många kanske tycker att en del bilar liknar varandra trots att de kommer från helt olika 
bilmärken, designers och fabriker.

Vi tänker oss att valet av visuella effekter även påverkas av trender när designen av en 
reklamfilm sker. Varför använder en filmskapare en särskild visuell effekt för att skapa 
en berättelse? Kanske för att andra har uppnått ett godtyckligt resultat och att man 
kanske inte vågar sticka ut från vissa trender. Valet av visuella effekter som är inne och 
följer en trend kanske kan påverka hur betraktaren ser på en film. Då trender ändras kan 
även återkommande trender göra äldre reklamfilmer aktuella återigen. Det som kan 
påverka vårat resultat mest är om de gått ifrån de gällande trenderna och sticker ut, detta 
kan antingen vara negativt för de, men det kan i vissa fall bli rätt och början på en ny 
trend. Det är grövre avvikelser vi kommer ta mest hänsyn till i vår undersökning då det 
är det som kan påverka resultaten mest. 

3 Metod/metodbeskrivning
Urval
Det kvantitativa och kvalitativa insamlandet av data var inte begränsat geografiskt, 
däremot var de kvalitativa experimenten/intervjuerna begränsades inom Västergötland i 
och kring Göteborg, samt Trestadsområdet. Fokus låg på kvantitativt datainsamlande 
och den kvalitativa delen hade vi för att förstärka det vi fick fram genom det 
kvantitativa och även för att få fram data om vi minns en reklamfilm och vad i den vi 
minns. Den kvalitativa underökningen var begränsad till 10-20 personer av båda kön 
och i olika åldrar och vi har fått fram 13 intervjupersoner från 16 år till 76 år varav 7 var 
män och 6 var kvinnor. Valet av intervjupersonerna skedde genom att vi valde personer 
vi kunde få med i undersökningen utifrån ålder och kön för att få en bred spridning. 
Deras bakgrund togs även med i beräkningarna för att var spridd och att ingen jobbade 
inom området.

Vi valde ut fyra representativa reklamfilmer med olika mängd visuella effekter för att få 
ett representativt underlag för intervjuerna. Vi fick enkelt fram spridningen av 
reklamfilmerna genom att vi observerade antalet tittare/views på olika 
videocommunitys och analyserade de kommentarer som personer hade lämnat. Det 
kunde förekomma olika antal och typer av personer på olika hemsidor. En jämförelse 
mellan olika sidor på Internet gjorde vi därför inte, utan vi jämförde personerna på 
Youtube med andra på Youtube. Siffrorna vi fick fram om hur många gånger en film 
har setts är kvantitativt, vi kompletterade det med kommentarerna som blev kvalitativ 
datainsamling. De filmer vi valde ut för intervjuerna var från den större grupp som vi 
undersökte kvantitativt (kvalitativa kommentarer och innehållsanalys). Vi valde ut en 
film med avsaknad av visuella effekter gjorda i efterproduktion, en film med en stor 
mängd och två stycken med olika mängd mellan de två för att få ett brett spektrum. Vi 
tog hänsyn till ett par olika faktorer när vi valde filmerna varav första var att de ska ha 
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setts av många och det får vi reda på då det stod vid filmerna på Youtube och liknande 
sidor hur många gånger de setts. Nästa stora faktor vi tog hänsyn till var att den skulle 
vara representativ för den större grupp reklamfilmer som vi analyserade kvantitativt 
Mängden visuella effekter tog vi givetvis hänsyn till då det var det som undersöktes.

Förstudie-Observation av svenska TV-kanaler
För att kunna svara säkrare på frågan vi ställde om hur fördelningen av visuella effekter 
gjorda i efterproduktion är i de reklamfilmer för bilar som visas idag på svensk TV och 
för att få en stabilare grund att stå på gjorde vi en förstudie. Utifrån Wikipedia (2012b) 
fick vi reda på vilka svenska TV-kanaler som har flest tittare och som visar reklam. Vi 
valde ut de 6 kanaler som hade flest tittare och visade reklam och kom fram till 
kanalerna 3, 4, 4+, 5, 6 och 8. Vi analyserade utifrån det varje kanal en timme under 
morgonen mellan 7.00-10.00, även en timme under under middagstid 13.00-16.00 och 
en timme under kvällen mellan 19.00-22.00. Detta för att få ett större spektrum och 
även för att kunna se om det var någon skillnad mellan de olika tiderna på dygnet. 
Denna undersökning gjordes för att vi skulle få en klarare bild kring frekvensen mellan 
reklamfilmerna och för att få ett underlag att analysera de andra resultaten.

Kvantitativ och kvalitativ datainsamling
Med kvantitativ data menar vi i detta fallet kvantifierbara data, en viss mängd data som 
det går att sätta siffror på. Detta har vi för att det kompletteras med den kvalitativa data 
vi tar fram sedan som består av mer analyser om bakomliggande tankar, åsikter etc.

Med kvalitativ data menar vi data som kvalitativt analyseras och kan beskrivas med ord. 
Det kvalitativa och kvantitativa datainsamlandet är nära varandra i vårt fall då saker 
som antal views som en film har blir kvantitativ medan exempelvis kommentarerna till 
filmen är av det kvalitativa slaget

Vi började insamlandet av data genom att titta på sammanlagt 6 TV-kanalers 
reklampauser och se vilka bilreklamer som dök upp. Sedan letade vi upp de, samt alla 
andra bilreklamer vi kunde hitta utifrån arkivet på Tvcheck på Youtube, Vimeo och 
liknande sidor och utifrån det analyserade vi den kvantitativa och kvalitativa data som 
vi fick fram och kunde då notera och samla in antal views och de visuella effekter som 
fanns. Det behövdes för att besvara på frågan om kopplingen till popularitet som vi 
nämnde i frågeställningen. Vi kunde även få en överblick på fördelningen av visuella 
effekter som vi frågade om i frågeställningen. På Internetsidan Tvcheck.se (2012) finns 
ett arkiv med alla reklamfilmer som sänts på svensk TV under den perioden som denna 
uppsats innefattar. Där kunde vi hitta information över vilka filmer som vi skulle söka 
upp på olika videocommunities. Vi sökte på ordet bil och fick då fram all reklam som 
hade något med bil att göra eller hade bil i sig och vi rensade därefter ut de reklamfilmer 
som inte var inom rätt område manuellt för att få en komplett lista. Detta var 
huvuddelen i efterforskningen och var kvantitativ datainsamling av observationstyp, 
men även en hel del kvalitativt. Utifrån Holme och Solvang (2011 s.159-180) ligger vår 
teori om de visuella effekternas påverkan nära det empiri (resultat) som vi kan tänkas få 
fram. Detta för att vi avgränsade data vi tog in och fick kvar det som var intressant för 
att svara på vår frågeställning.

När vi hade all data insamlad från den kvantitativa undersökningen samt den kvalitativa 

9



Visuella effekters påverkan på minne och popularitet

analyserade vi det resultat som kom fram för att se vilka kopplingar vi kunde dra mellan 
visuella effekter skapade i efterproduktion och hur man minns en reklamfilm, samt 
spridningen (hur många gånger de setts) utifrån resultatet.

Intervjuer
Intervjuerna skedde individuellt istället för en fokusgrupp då det i en fokusgrupp skulle 
finnas en allt för stor chans att de kommer ihåg olika saker och minns saker de inte 
skulle minnas annars när de pratar. För att få mer korrekt data utifrån de visuella 
effekterna skapade i efterproduktion skedde därför intervjuerna individuellt. Vi båda 
författare arbetade på detta, men vi gjorde intervjuerna själva/individuellt och 
analyserade data gemensamt då vi inte bör vara fler som gjorde intervjun än som bliev 
intervjuade då det skulle sätta de som blir intervjuade i underläge och kunde från fall till 
fall ha större påverkan på resultaten. Det var även för att optimera vår arbetstid.

Alla intervjudeltagare var anonyma, den informationen vi använde var kön och ålder då 
de inte ska gå att identifiera personerna. Då det inte framkom någon skillnad mellan 
könen skrev vi person, istället för man eller kvinna för att göra en distinktion mellan 
könen. Intervjuerna som vi utförde började med att de fick första frågan innan vi visade 
reklamfilmerna. Eftersom den inte skulle påverkas av att intervjupersonerna hade sett 
reklamfilmerna först. Efter första frågan visade vi alla de fyra utvalda reklamfilmerna 
för att sedan komma med resterande uppföljningsfrågor. Vi spelade in intervjuerna och 
förde anteckningar för att underlätta transkriberingen. Inspelningen skedde i de flesta 
fall med mobiltelefoner. Platserna för intervjuerna var även avgränsade för att yttre 
påverkan skulle minimeras.

Holme och Solvang (2011 s.99-109) menar att forskaren bättre vill förstå ett fenomen 
och vad som sker. Detta passar även in på kvantitativa metoder, men i det kvalitativa 
vill vi förstå människorna mer och hur de reagerar och i vårt fall minns reklamfilmerna 
utifrån visuella effekter. Detta kommer även att svara på frågan i frågeställningen om 
hur visuella effekter påverkar hur personer minns reklamfilmerna. Intervjuer hade inga 
strikta frågeuppställningar som människor svarar ja och nej på, utan oftast med frågor 
de kan formulera svaren som de själva vill. De frågor vi skrev ihop var en guide för att 
skapa en konversation med intervjupersonen och låta denna förklara med egna ord, men 
inom ramen för vilka frågor det ska handla om. Som Holme och Solvang skriver gjorde 
vi även ett urval där vi valde fram de aspekterna att fråga om och som är relevanta för 
ämnet, men även någon fråga som hamnar utanför för att bredda den data vi får in och 
därmed få en bredare bas inför analysen av materialet. Vi valde utifrån detta att göra 
varje intervju enskilt med varje person för att kunna skapa en tillförlitlig kontakt och 
även för att intervjudeltagarnas svar inte skulle kunna påverka varandra.

Utifrån Holme och Solvang (2011 s.99-109) bad vi människor (10-20 personer för att få 
mest ut från resultaten) i olika åldersgrupper och bakgrund att se de reklamfilmer vi 
valde ut och det blev utformat som en intervju med experimentinslag där de fick se 
filmerna och vi följde direkt upp det med kvalitativa intervjuer som användes som ett 
komplement till den kvantitativa datainsamlingen och tog reda på vad personer tycker 
om de olika reklamfilmerna och hur de mindes de. Efter att de sett reklamfilmerna 
ställde vi ett antal representativa frågor som vi utformade och även testade i en 
pilotintervju. Färre personer än 10 ger för opålitligt resultat och mer än 20 ger inte extra 
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säkerhet, därför använde vi det antalet och för vi ansåg att det var för tidskrävande med 
fler då fokus låg på det kvantitativa datainsamlandet.

Vi hade definierat en frågeställning som vi försökte besvara inom denna rapport och 
utifrån den frågeställningen formulerade vi en intervjuplan med frågor som vi ansåg 
skulle ge den informationen vi behövde för att svara på frågeställningen och göra en 
analys, då även om andra och kringliggande faktorer för att få en helhetsbild. För att få 
betraktarens upplevelse valde vi att vid intervjun visa de fyra reklamfilmer vi valde ut 
för att representera den större mängden. Vi började dock med en fråga innan vi visade 
filmerna som lyder på följande vis: Kan du på rak arm nämna någon reklamfilm för 
bil/bilar som du kommer ihåg och ge en kort beskrivning över vad du minns? Denna 
fråga formulerade vi och valde att ha med för att vi skulle få ett första intryck över vad 
de minns från olika reklamfilmer för bilar utan att ha blivit påverkade av de 
reklamfilmer som vi visade efteråt. Efter det visade vi filmerna för att följa upp med de 
andra frågorna vi formulerat efter det.

Första frågan efter filmerna formulerade vi på följande vis: Kommer du ihåg/känner du 
igen någon av de reklamfilmer som visades? Detta för att se om de kände igen de och 
för att få reda på vilka de kände igen kom vi med uppföljningsfrågan: vilka/vilken? 
Detta för att vi ska få reda på om det fanns något samband hos de som personer känner 
igen. Den andra uppföljningsfrågan löd: Vad var det mer precist som du kom 
ihåg/kände igen? Detta för att vi ville höra med deras egna ord vad de mindes med 
filmerna, för att vi ville kunna se om det finns nåt mönster med visuella effekter, men 
även för att kunna få reda på om det var andra saker som påverkade, som musik eller de 
andra saker vi nämnde under kapitel 3.2.

Fråga två lyder: Skulle du kunna tänka dig att se någon av de igen? Denna formulerade 
vi för att få reda på om visuella effekter kan ha haft en påverkan på intresset av att se en 
reklamfilm igen. Första uppföljningsfrågan var denna: Vilka/vilken? Detta var för att vi 
skulle kunna få ett mer specificerat svar och smalna av det för att rikta in det mot vår 
frågeställning. Den andra uppföljningsfrågan var: Kan du precisera vad det var som får 
dig att vilja se den/de igen? Detta var för att se vilka aspekter som spelade in utan att vi 
styr dem mot visuella effekter och att de med egna ord fick berätta vad de uppskattade i 
filmen och vad som gjorde att de ville se den igen.

Tredje frågan lyder: Brukar du dela med dig av filmer från Youtube och liknande sidor 
på Facebook eller andra sociala medier? Denna fråga ställde vi för att få reda på om de 
sprider filmer via sociala medier och främst för att kunna komma med följdfrågan som 
lyder; Skulle du kunna tänka dig att dela med dig någon av de reklamfilmer som visats 
eller gilla de på Facebook eller någon annan sida? På så vis skulle vi få reda på om de 
kan tänka sig att dela filmerna och ihop med svaren från de övriga frågorna såg vi om 
det då fanns något samband med de visuella effekterna eller inte.

Den fjärde frågan formulerades på följande vis: Tror du att du kommer minnas någon av 
dessa reklamfilmer i framtiden? Denna fråga ställde vi för att se vad de själva trodde, 
dock är denna fråga riskabel och kunde påverkas av personers felaktiga bild av minnet, 
även om vi hade med den är vi i detta fallet kritisk till svaren. Första uppföljningsfrågan 
lyder: Vilka/vilken? Och detta för att få reda på vilken de tror att de kommer minnas 
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eller inte minnas. Främst för att precisera det hela. Den andra uppföljningsfrågan 
formulerades på följande vis: Kan du specificera mer vilka delar som du tror kommer 
minnas bäst? Denna fråga ställde vi för att de skulle få tänka efter mer om de olika 
delarna i en reklamfilm och utan att vi styr in de i visuella effekter försöka få fram om 
det är de eller om det är andra delar som de själva anser påverkar deras möjlighet att 
minnas de.

Den femte frågan lyder: Vilken tyckte du mest om och vilken tyckte du minst om? Detta 
var för att vi ville se om de visuella effekterna har en påverkan och om det då är en 
positiv eller negativ sak. Uppföljningsfrågan lyder: Varför? För att vi vill att de med 
egna ord ska beskriva vad de gillar och inte och se om de lägger någon vikt på visuella 
effekter eller om andra delar spelar större roll.

Sista frågan formulerades på följande vis: Minns du några effekter i någon eller flera av 
reklamfilmerna? Denna fråga ställde vi sist för att den inte i ett tidigt skede skulle 
påverka de andra frågornas svar. Det var här som vi riktade in oss på visuella effekter 
och även definierade det åt dem om de vill på ett kort sätt för att de ska veta vad de ska 
svara på. Detta var för att se dels vad de kommer ihåg för effekter och vilka som 
eventuellt missas. Uppföljningsfrågan lyder: Vilka? Denna frågan ställdes för att 
definiera frågan mer och se noggrannare på vilka effekter som de märkte eller inte 
märkte.

Analys av det material vi fick fram
När vi analyserade reklamfilmerna på olika TV-kanaler förde vi anteckningar på 
följande saker: Vilken kanal den visas på, vilket bilmärke det är, hur ofta den visades 
under samma reklampaus (eller på olika), visuella effekter som vi ansåg uppenbara, 
mängden visuella effekter, hur stor plats de tog i filmen, andra aspekter vi tror kan 
påverka vad man tycker om filmen, om den är spektakulär eller speciell på något vis, 
tiden (längd och klockslag), reflektion över om vi själva skulle vilja se den igen och 
dela den via sociala medier, tänka efter om vi hade sett reklamfilmerna innan och kom 
vi då ihåg de. Detta gav oss en lista med punkter för varje reklamfilm där all 
information fanns som vi behövde och även information för att vara på den säkra sidan. 
Det som vi använde utifrån den informationen vi fick fram var hur många reklamfilmer 
som visades och vi fick även en första överblick över hur visuella effekter förekom 
inom dessa reklamfilmer.

När vi sedan hade letat upp de reklamfilmer som vi fick fram utifrån TVCheck utförde 
vi anteckningar på samtliga. Vi utgick från samma punkter som vi hade för analysen vi 
utförde vid en TV och lade även till följande punkter: Vilken webbplats filmen fanns på, 
antal views och upp till fem representativa kommentarer om reklamfilmen. Detta 
resulterade i runt tjugo sidor med information som vi sedan sammanställde till en tabell 
i figur 2 under kapitlet om resultat. Detta för att vi skulle få en överblick och för att 
kunna jämföra de visuella effekterna med antal views och för att kunna se om det fanns 
eller saknades ett samband. Det var även för att kunna få en överblick på övriga 
aspekter som skulle kunna ha påverkat resultatet.

Intervjuerna utfördes och transkriberades vilket resulterade i flera sidor med text. Vi 
sammanställde de sedan genom att skriva frågan som en rubrik, och välja ut ett par 
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representativa citat som vi skrev ner efter att vi läst igenom alla. Vi läste fråga för fråga 
och analyserade vad de hade sagt och hur många som tyckte på ett sätt och hur många 
som tyckte på ett annat. Utifrån det skrev vi ett stycke information vid varje fråga som 
vi hade som rubrik och det resulterade i upplägget av intervjuerna i kapitlet resultat. 

4 Resultat
De reklamfilmer för bilar som fanns under perioden vi analyserade färgkodade vi på 
följande vis.  Rödmarkerade  bilreklamer  betyder  att  vi  inte  alls  lyckades  hitta  själva 
reklamfilmen på Internet. Gulmarkerade bilreklamer betyder att vi lyckades hitta den 
specifika reklamfilmen men dock ej på svenska. Grönmarkerade bilreklamer betyder att 
vi fann dom på Internet i samma format,  språk och längd som sändes i svensk TV-
reklam. Totalt var det 36 reklamfilmer varav 6 blev röda, 15 gula och 15 gröna, som ni 
även kan se i diagrammet. 
        

   Figur 1

På efterföljande sida finns alla gröna och gula reklamfilmer uppställda med och utifrån 
den informationen vi analyserade. Svartmarkerade rutor betyder att det inte fanns någon 
information om det. Vid antal views är det med flera olika bokstäver innan siffrorna, 
dessa bokstäver visar vilken webbsida som reklamfilmen fanns på. Y står för Youtube, 
V står för Vimeo, F står för Funnyplace, M står för Motormaniac och P står för 
Playresume. På de faktorer som kan ha påverkat resultatet var det inte mycket som 
gjorde någon radikal förändring och vi litar på det resultat vi fick fram. Däremot 
framkom en stark koppling till musik i många av reklamfilmerna. Den främsta 
anledningen till figur 2 är att presentera antalet views som vi likställde med popularitet 
och kunna se om det finns ett samband utifrån det. 
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   Figur 2
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De reklamfilmer om bilar som intervjupersonerna minns
Person, 43 år: “Nissan qashqai när dom släppte målarfärg, sprutade målar färg på allt  
utan bilen.”

Person, 37 år: ”mm, Jag minsw en, kan det ha vart en toyota reklam där de kör olika  
bilar där de drog av bilskalet som en 
pressenning typ, så var det en ny bil där. Ah, mm.”

Person, 25 år: ”Aah, det var ju typ den där reklamen med en bil så som en jävla robot  
som dansade, vilket märke det var vet jag fan inte. Det kanske var audi eller nånting.  
Sen har vi ju wolksvagen das auto. Det är typ allt jag kommer ihåg.”

Person, 37 år: ”Saab reklam där det var nån musik där var det...
Release me, ja just det, det var bra musik och det var.. Jag kommer ihåg den saab 
reklamen. Hmm.”

Person, 46 år: “Ja, Saab och volvo. Jag kommer ihåg Saab reklamen som innehåller  
alla häftiga effekter med träd och gubbar som förvandlades. Och på volvoreklamen 
kommer jag ihåg en pojke som tittade ut genom ett fönster och såg bara streck. Och jag 
kommer också ihåg en annan Saab reklam bara för den innehöll en låt av Laura som 
jag till och med laddade ner och hade i mobilen.”

Av 13 intervjusvar svarade 4 personer nej, att dem inte kan nämna någon specifik 
reklamfilm på rak arm som dem minns. Två personer svarade att de tyckte särskilt 
mycket om en och samma reklammusik och att den ena personen även tyckte om 
musiken i reklamfilmen att hon till och med laddade ner den för att kunna lyssna mer på 
den i sin mobiltelefonen.
Sammanlagt mindes 3 personer reklamfilmer på grund av musiken. Sammanlagt mindes 
7 personer (53,8%) minst en reklamfilm med visuella effekter. 2 personer kunde återge 
2 reklamfilmer med visuella effekter. Tre personer nämnde att de kom ihåg 
reklamfilmen som visade en robot som liknar en Transformers som åker skridskor och 
som kan förvandlas genom visuella effekter från bil till robot och vice versa. Det kan 
tänkas att fler personer kanske skulle ha kommit ihåg mer reklam filmer och om man 
hade påminnt dem. 2 personer nämnde även en reklamfilm där man genom visuella 
effekter visar personer som förvandlar bilar till olika modeller genom att dra av bilens 
yttre som ett lakan eller duk. Intresset för en specifik reklamfilm från Saab med många 
visuella effekter fanns även hos 2 intervjupersoner.

Intervjupersonernas minne av de utvalda reklamfilmerna
Person, 16år: ”Eeeh, ja, de åkte såna där långboards, det var det jag kände igen bara.”

Person, 46år: “Känner igen toyota och peugot, kommer ihåg skateboardåkarna och 
toyotabilen.”

Person, 41år: “Nej, ingen kommer jag ihåg.”

Av de 13 personer som intervjuades var det 7 som inte mindes någon av de 
reklamfilmer som visades. 1 person kände igen Peugeot och Subaru, 1 kände igen Ford 
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och Peugeot, 1 kände igen Toyota och Peugeot, 1 kände igen Peugeot och 2 personer 
kände igen samtliga reklamfilmer. Det som kommenterades i vissa fall var 
longboards/skateboard och byggandet av bilen i den första reklamfilmen.
Antal personer som kände igen Ford reklamen: 3
Antal personer som kände igen Subaru reklamen: 3
Antal personer som kände igen Toyota reklamen: 3
Antal personer som kände igen Peugeot reklamen: 6

Viljan att se reklamfilmerna igen hos intervjupersonerna
Person, 25 år: ”Eeeh, Nä, hehe, inte reklam, det skiter jag i eller om det inte är nåt  
speciellt extra häftigt typ som den där roboten jag nämnde förut.”

Person, 43 år: “Ja den första där dom byggde bilen med händerna. Det var häftiga  
effekter som man blev imponerad av
som man gärna vill se flera gånger.”

Person, 20 år: “Den andra ja. Den var fin och fina färger och den var inte så snabb så  
man kunde se saker och följa med bra och musiken passade bra.”

Av 13 intervjupersoner var 9 personer (69%) positivt inställda till att vilja se 
reklamfilmer en gång till. Endast 1 person ville se alla filmer igen. Medans andra var 
intresserade av en eller några få. 3 personer ville se den första med mest visuella 
effekter pga av att den bland annat var spännande och intressant att titta på. 1 person 
som ville se den sista filmen som saknade visuella effekter. En person som svarade nej 
är intresserad av att se en gammal bilreklamfilm med många visuella effekter som ligger 
utanför denna studie.

Delning av filmer på olika sociala medier och viljan att dela med sig av dessa 
reklamfilmer
Person, 16år: ”Nej det tror jag inte.”

Person, 37år: ”Nej.”

Person, 37år: ”Nej, det brukar jag inte göra.”

Person, 16år: “Jag brukar dela med mig ibland på Facebook men det beror på vilka  
filmer det är. Jag skulle kunna dela den sista filmen.”

12 av 13 kan inte tänka sig att dela med sig av någon av de reklamfilmer som vi visade 
för dem. Majoriteten brukar inte dela med sig alls, de övriga som brukar dela med sig 
ville inte dela dessa just för att det var reklamfilmer för bilar, det fanns inget intresse för 
det. Endast en person kunde tänka sig att dela med sig av en av filmerna, det var även 
den filmen som flest hade minnen av under andra huvudfrågan.

Intervjupersonernas åsikter om de kommer minnas dessa reklamer
Person, 60 år: ”Det är svårt att säga, det skulle vara den första i så fall för det var lite  
mer bil i den filmen.”
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Person, 40 år: “Ja, alla fyra ! Alla fyra visar helt olika saker och den första skulle jag  
minnas för alla effekterna, och om dom skulle vara av samma typ så kanske jag inte  
skulle minnas alla. Kanske den första.”

Person, 20 år: “Den fjärde, för dem åkte longboards och det var fint och sen när dom 
gick in i bilen och utsikten var fin där med skogen så bara för man gillar den mycke så 
kommer man komma ihåg den.”

På frågan om vilka reklamfilmer intervjupersonerna skulle minnas i framtiden svarade 3 
av 13 personer (23%) att de inte skulle minnas en enda utav reklamfilmerna som 
spelades upp. 6 personer av 13 (46%) skulle minnas reklamfilmen som inte innehöll 
några visuella effekter medans 5 personer av 13 (38%) svarade att de skulle minnas den 
första reklamfilmen som presenterades, den med mest visuella effekter. 2 personer av 13 
(15%) svarade att de skulle minnas den andra och tredje reklamfilmen. Några personer 
svarade att de skulle minnas mer än en reklamfilm och pekade ut dessa reklamfilmer. 
Statistiken är baserad på vilka filmer de tror att de kommer lägga på minnet, i vissa fall 
kommer de minnas en film och i några fall minnas mer än en film. Endast en person 
(Man, 40år) svarade att han skulle minnas alla fyra reklamfilmerna. Av olika 
anledningar trodde intervjupersonerna att de skulle minnas reklamfilmerna. Det 
framkom att det kunde finnas personliga relationer till en bil eller det man upplevde i 
reklamfilmerna och att detta var motiveringen till varför dem skulle minnas just den 
specifika reklamfilmen.

De reklamfilmer intervjupersonerna tyckte mest och minst om
Person, 60år: ”Ja, den första tyckte jag mest om för det var mest bil i den då, reklam 
ska ju vara för den vara det är reklam för då. Men den sista var ju bara skateboard,  
vadå bil?”

Person, 64år: ”Jag tyckte mest om Toyotan med att det var mer miljötänkande där  
tycker jag.
Och minst... Ja, jag vet inte vad jag ska säga där...”

Person, 43år: “Öhh,, den där dom byggde med handen var bäst och den tredje filmen  
där dom åkte i öknen var sämst. Eftersom den var som de flesta reklamfilmer som inte  
imponerar, den var för trivial , för vanlig, det var inget som stack ut.”

5 Personer tyckte mest om Ford reklamen, 3 tyckte mest om Peugeot reklamen och 2 
tyckte mest om Toyota reklamen och 3 personer kunde inte bestämma sig, utan de 
likställde alla. 3 personer tyckte minst om Peugeot reklamen, 2 tyckte minst om Subaru 
reklamen, 2 tyckte minst om Toyota, 1 tyckte minst om Ford reklamen och 5 personer 
kunde inte bestämma sig för någon utan tyckte de låg på samma nivå. Den med mest 
effekter var även den som var populärast. Det var 3 personer som tyckte mest om den 
reklamfilm med avsaknad av effekter och det var även samma antal personer som tyckte 
minst om den reklamfilmen. Utöver de som de tyckte minst om spelade i vissa fall 
färger och musik en stor roll som de personligen inte tyckte om. Även utöver vissas 
motivering till sin favorit förekom någon gång även musiken.
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De visuella effekter som intervjupersonerna kom ihåg från de reklamfilmer de 
nyligen såg innan intervjun
Person, 16år: ”Den första i så fall, de byggde bilen i luften. ”

Person, 65år: “Att det var däck med i den första reklamfilmen som blev många på ett  
konstigt sätt.”

Person, 76år: “Ja den första kommer jag ihåg, den där dom byggde bilen.”

Person, 20år: “Den andra med gula färger och det kom i slutet av filmen var fint, det  
var starka färger och något fint. Det var ändå ganska spännande saker i den första...”

Under intervjuerna svarade personerna vilka visuella effekter som dem minns. 11 
personer av 13 (85%) kom ihåg att det fanns visuella effekter i den första reklamfilmen. 
Medan 4 personer av 13 angav att de kom ihåg visuella effekter från den andra filmen 
som innehöll ett lite mindre antal visuella effekter än den första reklamfilmen. Några 
personer kom ihåg att det fanns visuella effekter i både den första och andra 
reklamfilmen. Det var inte konstigt att de inte kommer ihåg effekter från den som 
saknade, den med lite effekter missade de också. Det var när det började bli en hel del 
effekter som de la märke till det lite, det var ändå en majoritet som inte tänkte på den 
heller. Den vi valde ut med mest effekter var det flest som kunde återberätta om.

Observationsanalysen av 6 svenska tv kanaler
Kanalerna 3, 4 och 4+ visade inga reklamfilmer för bilar under den analyserade 
perioden. Kanal 8 visade en chrysler reklam en gång, kanal 5 visade passat alltrack en 
gång och kanal 6 visade chevrolet aveos en gång och passat alltrack en gång. 

5 Analys av Resultat
Minnet
Vi har inte undersökt personerna i hemmet och deras beteende vid TV-tittande och kan 
därför inte säga exakt hur mycket reklamfilmer de exponerats för och deras beteende 
kring de. Det vi testade vid intervjuerna var vilka delar de kunde återberätta om 
reklamfilmerna med sina egna ord för att se vilka delar de kan tänkas lägga på minnet 
och hur mycket uppmärksamhet de visuella effekterna fick. Med den första frågan innan 
vi visade filmerna undersökte vi vilka reklamfilmer de mindes som handlade om bilar, 
för att vi skulle kunna tolka svaret utifrån deras egna ord och vilka delar i reklamfilmer 
som de återberättar.

Utifrån de personer vi intervjuade nämnde 6 intervjupersoner någon reklamfilm som 
innehöll visuella effekter när de svarade på första frågan då de skulle nämna någon 
reklamfilm för bil/bilar som de kommer ihåg. Det var 4 personer som inte kom ihåg 
någon reklamfilm som de kunde nämna och 4 personer som kom ihåg reklamfilmer för 
bilar som inte hade med visuella effekter att göra. Utifrån intervjuerna upptäckte vi att 
reklamfilmen med mest visuella effekter var den de bäst mindes effekterna från. Det var 
även den mest omtyckta. Den minst omtyckta reklamfilmen var den från Peugeot som 
även var den av de reklamfilmer som de kunde återberätta mest om. Den hade helt 
avsaknad av visuella effekter.
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Baserat på Atkinson-Shiffrins modell om hur information genom upprepning med 
korttidsminnet kan överföras till långtidsminnet, som Arai (2001 s.79-82) skriver om i 
boken “Introduktion till kognitiv psykologi”, kan vi dra slutsatsen att de reklamfilmer 
som de nämnde på första intervjufrågan förmodligen sett upprepade gånger. Hur många 
gånger exakt, kan vi inte få ut i denna undersökningen utan hade krävt en 
fältobservation i personernas hem kring deras TV. Detta betyder att hur frekvent en 
reklamfilm visas på TV har en betydelse.

Ovanstående stycke stödjs även av Adamic, Huberman, och Leskovec (2007 s.36-37) 
som nämner att varje gång en person utsätts för en reklam är de benägna att bli 
påverkade.

Musik
Vi har noterat att musiken har varit av betydande karaktär för åskådare. Även om det 
inte var en huvuddel inom detta arbete är det värt att nämna då det kom fram en tydlig 
koppling som påverkade resultatet mer än de visuella effekterna. Personer har tyckt om 
en reklamfilm på grund av att musiken varit tilltalande. 19 av de analyserade 
reklamfilmerna hade kommentarer och då var musiken en stor del på 14 av dem vilket 
motsvarar ca 74%. De 5 andra hade andra kommentarer men inget om musiken och 
resterande reklamfilmer saknade kommentarer helt och hållet att analysera. 
Musikens/ljudets roll och betydelse skriver Dykhoff (2004 s.44) om då han nämner att 
ljuden förstärker bilderna. 

Bildteknisk komposition
Vi har noterat att de flesta visuella effekter är antingen stilla eller rör sig mot kameran, 
vilket betyder att enligt Cole och Liversedge (2006 s.588-592) lägger vi då lättare märke 
till de visuella effekterna. Även eventuella fel, skillnader och variationer i effekter då de 
upptäcks lättare. De kan också variera för att anpassas mot övriga rörliga objekt och 
tempot i reklamfilmen.

Reklamfilmernas olika objekt som filmskaparna vill att åskådarna ska rikta särskild 
uppmärksamhet har placerats på ställen utifrån bildtekniska teorier. Vi lade märke till 
att objekt som logotyper, texter, eller bilar var placerade på ett sådant sätt att åskådare 
inte skulle missa de och att det ska vara behagligt att fästa blicken på. Detta var också 
något som Bergström (2007 s.180-201) tog upp när han beskrev niondelsindelning och 
tredjedelsindelning av bilder för att placera något att bli mer estetiskt tilltalande för det 
mänskliga ögat.

Dramaturgi
Utifrån det vi tog upp från Bergström (2007 s.16-23) om dramaturgi har vi märkt att 
många filmer är uppbyggda på ett liknande dramaturgiskt sätt, men några verkade ha 
mer tanke bakom det dramaturgiska uppbyggandet av reklamfilmen. Några hade ett 
visst dramaturgiskt anslag som utmärkte sig och som kan vara uppskattat eller ge en 
viss effekt i berättelsen. Exempelvis de två Fiat-Punto reklamfilmerna utmärkte sig och 
i de fallen är det även en koppling till genren komedi med komiska inslag i den 
dramaturgiska uppbyggnaden. En majoritet av reklamfilmerna hade enligt vår analys en 
godtycklig dramaturgisk uppbyggnad, men det det var inte många som stack ut med en 
bättre dramaturgisk uppbyggnad.
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Spektakulär
Piasecka (2010) skrev om det spektakulära och oväntade som vi nämnde tidigare i 
rapporten under teori delen. Detta verkar vara en stor del i hur en reklamfilm ses och 
sprids. Reklamfilmen med mest visuella effekter, Ford C-max, som användes vid 
intervjuerna fick en sådan uppmärksamhet i intervjusvaren att det framkom att den 
ansågs vara spektakulär och att även intervjupersoner gärna ville se den igen. Man 
tyckte den var spännande och de visuella effekterna gjorde att man blev förvånad och 
nyfiken på att se mer. Reklamfilmen med Nissan Qashqai hade det skrivits om och 
kommenterats om på grund av de visuella effekterna och många tittare på Youtube och 
Vimeo kommenterade artisteriet och animationerna. Denna reklamfilm nämnde även en 
intervjudeltagare (Person, 43 år) att han kom ihåg, på frågan om vilka bilreklamfilmer 
han minns. 

6 Diskussion
Resultaten
Resultaten vi fått fram i våra undersökningar tyder på att de som minns en specifik 
reklamfilm minns den på grund av att man funnit något intressant med filmen som gjort 
att man har sett dessa delar i reklamfilmen upprepade gånger. Atkinson-Shiffrins modell 
om hur information genom upprepning med korttidsminnet kan överföras till 
långtidsminnet, som Arai (2001 s.79-82) skriver om, är därmed relevant. Även om vi 
inte kan få fram exakta data om hur många gånger de sett en viss reklamfilm kan det 
vara bra att ha i åtanke och kan även vara en intressant utgångspunkt för vidare 
forskning. Detta stöds även av Adamic, Huberman, och Leskovec (2007 s.36-37) som 
även påstod att varje gång man ser en reklamfilm har man lika stor chans att bli 
påverkad. Det kan vara en musiklåt som har fastnat i minnet som man går omkring och 
tänker på eller en visuell effekt som man tycker om att beskåda som exempelvis 
reklamfilmerna för Ford C-max. Vi märkte en stark koppling till musiken och utifrån 
Dykhoff (2004 s.12) är ljudet halva upplevelsen när man ser på filmat material. 

Det skulle kunna innebära att vid TV-tittande kan en majoritet av tittarna se färdigt på 
någon utav bilreklamfilmerna och då skulle upprepning av minnet ske som kan göra att 
tittarna lagrar information i långtidsminnet och minns filmen längre fram i tiden utifrån 
Atkinson-Shiffrins modell som Arai (2001 s.79-82) skriver om. Om intresset är lågt för 
att vilja se en reklamfilm finns det kanske en risk att tittaren byter TV-kanal eller på 
något sätt tar bort sitt fokus från TV:n.

De visuella effekterna kan liknas med ett underhållande trolleritrick där åskådarna inte 
riktigt förstår hur man kan åstadkomma en specifik visuell effekt och därmed vill se mer 
för att försöka förstå och lista ut vad de ser. Detta skulle kunna vara en orsak till att man 
anser den vara spektakulär och att man vill dela med sig av sin reklamfilm som då är en 
upplevelse. Det kan kopplas ihop med det som Piasecka (2010) skrev om det 
förvånande, överraskande och spektakulära. Det kan tänkas att de effekterna som var 
med i de reklamfilmer vi valde ut för intervjuerna var åt det oväntade och spektakulära 
hållet. Då är det inte de visuella effekterna i sig som ger resultatet utan det är sättet de 
används på. Visuella effekter kan användas för att göra saker i en reklamfilm som inte 
går att göra i verkligheten, då är visuella effekter en del i det oväntade och spektakulära. 
Hur visuella effekter används kan därför spela en roll. Om en reklamfilm upplevs som 
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intressant på grund av spektakulära visuella effekter kanske användare väljer att se de 
igen så att upprepning sker och att användare då blir mer benägna att minnas filmerna 
utifrån Atkinson-Shiffrins modell som Arai (2001 s.79-82) skriver om. 

Figur 2 med uppställningen av resultaten visar på ett sådant sätt att vi tenderar att tro att 
de visuella effekterna i de undersökta bilreklamfilmerna  inte har en markant påverkan 
på populariteten för dessa. De två största faktorerna verkar vara det oväntade 
(spektakulära) som Piasecka (2010) skrev om. Även musiken och ljuden då vi märkte 
att det förekom bland kommentarerna kring reklamfilmerna. Dykhoff (2004 s.44) tog 
även upp ljudets betydelse.

Riktningarna av de visuella effekterna i reklamfilmerna upptäcktes lättare när de rör sig 
mot betraktaren och kan lättare godtas som något riktigt om det är på väg bort enligt 
Cole och Liversedge (2006 s.588-592). Det förekom vissa reklamfilmer med effekter i 
alla olika riktningar, dock fann vi inget samband i vår analys av effekterna, varken för 
att stödja eller dementera deras  teorier.

Lundin och Lundqvist (2010) beskrev reklamfilmers möjlighet till spridning via 
videocommunities som distributionsform för TV-reklam och att företag kan försöka ge 
reklamfilmerna en viral marknadsföringseffekt. Detta fenomen kom vi i kontakt med 
under detta arbete, då vi letade upp reklamfilmerna på olika videocommunities. Det 
visade sig dock att några inte lägger upp sina egna reklamfilmer av olika anledningar. I 
ett fall visade det sig bero på att en film hade blivit stämd. Det finns utifrån det vi sett 
potential för företag att även använda sig av reklamfilmerna mer viralt.

Utifrån intervjuerna kom det fram till att 7 personer sett någon av reklamfilmerna innan. 
1 person kände igen Peugeot och Subaru, 1 kände igen Ford och Peugeot, 1 kände igen 
Toyota och Peugeot, 1 kände igen Peugeot och 2 personer kände igen samtliga 
reklamfilmer. Detta tyder på att minst 7 personer sett någon av dessa reklamfilmer 
innan, men fler kan ha sett den med, men inte kommer ihåg de. Detta skulle kunna 
kopplas till Arai (2001 s.79-82) där repetition är nyckeln till att föra nåt till 
långtidsminnet, dessa 7 personer kan ha sett reklamfilmerna fler gånger innan också och 
därmed påverkat resultatet. För att få ett helt tillförlitligt svar borde det göras ett antal 
reklamfilmer med samma effektskala, men som inte visats innan och visas för första 
gången för intervjupersonerna. Sedan kan man vänta ett tag och testa igen vad de minns, 
då alla har samma förutsättningar. Detta bör dock ske på ett större antal personer med 
för att öka tillförlitligheten.

Arbetet
Några personer minns reklamfilmer med visuella effekter men det kanske inte alltid är 
lätt att på rak arm att nämna de och beskriva de. Några personer skulle minnas mer 
filmer med visuella effekter om något påminde de som går att relatera till 
reklamfilmerna. Det skulle kunna gå att undersöka i framtida forskning om man låter en 
grupp människor se ett antal utvalda reklamfilmer och efter en viss tid göra en 
underökning genom att ställa frågor om de och även efter hand ge olika ledtrådar, 
kanske lyssna på musiken, se en stillbild eller liknande för att se hur mycket som krävs 
för att de ska återberätta om de visuella effekterna. Då kan man få fram hur personer 
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minns de visuella effekterna jämfört med de andra aspekterna mer. Det är dock en 
tidskrävande undersökning som vi inte hade tid att applicera under detta arbetet. 

7 Slutsatser
Hur är fördelningen av visuella effekter gjorda i efterproduktion på de 
reklamfilmer för bilar som visas idag på svensk TV?
Skalan 1-4 använde vi oss av för mängden av visuella effekter där 1 är en reklamfilm 
som utifrån vår definition saknar visuella effekter och 4 är en reklamfilm med högsta 
graden av visuella effekter. Utifrån detta var det under den analyserade perioden från 1 
oktober 2011 till 31 mars 2012 63,33% på grad 1 med i princip inga visuella effekter. 
Grad 2 stod för 20,00% av reklamfilmerna, medan grad 3 enbart stod för 3,33%. Grad 4 
som hade mycket visuella effekter stod för 13,33% av de 30 reklamfilmer som vi 
analyserat. Detta visar att majoriteten av reklamfilmer för bilar under denna period hade 
få eller inga visuella effekter.

Har mängden visuella effekterna någon påverkan på populariteten?
Utifrån de resultat vi fått fram och som presenterades i figur 2 verkar det inte finnas 
någon direkt koppling mellan de visuella effekterna och popularitet (de reklamfilmer 
som blivit sedda flest gånger på Youtube etc).

Finns det ett samband mellan andelen visuella effekter gjorda i efterproduktion 
och hur väl betraktare minns filmerna?
Utifrån de 13 personer vi intervjuade nämnde 5 (38%) intervjupersoner någon 
reklamfilm som innehöll visuella effekter när de svarade på första frågan då de skulle 
nämna någon reklamfilm för bil/bilar som de kom ihåg. Det var 4 (31%)  personer som 
inte kom ihåg någon reklamfilm som de kunde nämna och 3 (23%) personer som kom 
ihåg reklamfilmer för bilar som inte hade med visuella effekter att göra. Det var även 1 
(8%) person som nämnde både reklamfilmer med visuella effekter och även utan. 
Visuella effekter gav utifrån detta en skillnad på 15% enheter jämfört med hur 
reklamfilmer blir ihågkomna utan visuella effekter.

11 personer av 13 (85%) kom ihåg att det fanns visuella effekter i den första 
reklamfilmen. Medan 4 personer av 13 (31%) angav att de kom ihåg visuella effekter 
från den andra filmen som innehöll ett mindre antal visuella effekter än den första 
reklamfilmen. Några personer kom ihåg att det fanns visuella effekter i både den första 
och andra reklamfilmen och därför blir summan av siffrorna fler än 13. Den filmen vi 
visade som nivå 2 var det inga som kunde återberätta om utifrån visuella effekter. 
Utifrån detta märker vi att det krävs en hel del visuella effekter för att personer ska 
lägga märke till de och minnas. Det betyder att om man vill påverka personerns 
benägenhet att minnas en bilreklamfilm med visuella effekter bör reklamfilmen 
innehålla en större mängd visuella effekter.

Utifrån detta kan det sammanfattas som att när det finns mycket visuella effekter i en 
reklamfilm kan det öka betraktarens benägenhet att minnas en reklamfilm med 15 
procentenheter. 
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7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
Vi har under insamlingen av vår data märkt att alla reklamfilmer som producerats för ett 
bilmärke inte har laddats upp på Youtube eller andra videocommunities. Det kan finnas 
olika orsaker till det och förmodligen kan det ha olika syften eller få olika 
konsekvenser. Hur bilföretagen använder reklamfilmerna efter att de har producerats 
och visats på TV, vilka de lägger upp på nätet och varför skulle vara intressant att forska 
vidare kring. En möjlig fråga värd att besvara skulle kunna vara om gammal reklamfilm 
möjligtvis kan vara skadlig för ett företags varumärke? Det skulle kunna vara att ett 
företag medvetet inte vill att personer ska minnas en viss produkt av olika anledningar 
som skulle kunna vara intressant att forska vidare om. Det skulle kunna vara att man 
inte är nöjd med en viss reklamfilm eller att en produkt inte fått väntade resultat i 
kvalitet och därmed satt ett företags anseende på spel.

En framtida kvantitativ studie om visuella effekters påverkan på minnet skulle bli 
intressant för att undersöka om den kan ge ett mer noggrant svar än 15% som vi fick. 

Utifrån de reklamfilmer för bilar som gått på svensk TV från 1 oktober 2011 till 31 
mars 2012 som vi analyserade, var det 74% som musiken spelade en stor roll i. Det är 
en koppling som kan vara intressant att analysera.

Vi tror att dagens TV-reklam med visuella effekter inte känns lika häpnadsväckande nu 
som den skulle varit för kanske 15 år sedan eller tidigare. Visuella effekter är inget nytt 
och förekommer i många långfilmer och reklamfilmer. Dagens åskådare av film och 
reklamfilm har förmodligen avtrubbats genom åren allt eftersom fler visuella effekter 
förekommer. För att en reklamfilm ska bli spektakulär endast med hjälp av häftiga och 
spännande visuella effekter krävs något unikt och att man kanske använder de på ett 
liknande sätt som i dom mest avancerade filmproduktionerna, vilket leder till att det 
skulle vara intressant om någon forskade vidare kring utvecklingen av visuella effekter 
och hur länge effekter kan verka intressanta innan de blir för gamla. 
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