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Posters had their breakthrough in 1830-1840’s all thanks to the lithographic 
printing technique. The poster was used as an advertising tool.  

In this essay, we have looked at which semiotic and rhetorical elements 
that are found in today’s Swedish movie posters. What kind of image and text 
elements does the poster use and with what function? With what and how do 
they persuade the audience that the movies are interesting and worth seeing?  

We have taken the most popular Swedish movies between 2001 and 2010, 
one for each year, going by the statistic found at the website of the Swedish 
Film Institute. We have first analyzed using a semiotic perspective (signs, 
codes, denotation, connotation and myth combined with Giddens´ lifestyle 
sectors). Then we have used a rhetorical perspective using the three 
persuasion categories: ethos (credibility), logos (logical) and pathos 
(emotional).  

The posters vary in their way of using different elements and tactics trying 
to interest audiences and communicate the intended information. Iconic 
pictures of people are important carriers of emotional bound codes. Symbolic 
signs communicate the title and names of participators. Some posters rely on 
the names of the actors and writers (ethos) while others focus on 
communicating the story (logos). Pathos is used to set the mood to connotate 
the genre. Every poster has its strengths and weaknesses. Promoting the 
strengths in the right way and finding a balance is key. 

Keywords: Rhetoric, Semiotics, Movie poster, Communicate, Persuade, 
image analysis. 
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1 INLEDNING 

I Wærn, Pettersson och Svensson (2004) kan man läsa om affischens uppkomst. 

Genombrottet skedde under 1830-talet då även den litografiska trycktekniken utvecklades. 

Det dröjde dock till 1840-talet innan affischen blev etablerad som reklamverktyg. Den 

industriella revolutionen gjorde att efterfrågan och utbud ökade. Vilket i sin tur gjorde att de 

som ville sälja sina varor behövde göra reklam för dem. Den nya tryckmetoden gjorde det 

möjligt att trycka stora mängder i stort format för en billig peng. Affischen var och är en 

publikfångare, man kan säga att den fungerar precis som annonser gör för sina produkter. De 

ska locka in och sälja sin produkt. 

Om man på 1800-talet ville få ut det bästa av sin affisch, handlade det enligt Wærn et al. 

(2004) om att få så många människor som möjligt uppmärksamma och ta till sig budskapet. 

Detta uppnås med hög slagkraft på ett tydligt sätt. Läsbarheten och läsligheten måste vara bra, 

både vad det gäller bild- och textelement. Innehållet måste vara intressant. 

Dagens recept för en lyckad affisch är detsamma. För att använda en mat-metafor kan man 

tänka sig att grundreceptet på köttbullar är det samma för de flesta. Man tar ströbröd ihop med 

mjölk och låter det svälla ett tag o.s.v. Man kan då tänka sig att någon galen människa får för 

sig att blanda ströbröd med olivolja och låter det svälla ett tag. Samma grundrecept men med 

vissa modifieringar. Är dagens affischer gjorda på mjölk eller olivolja eller kanske något helt 

annat?  

Film är en stor del av dagens nöjesindustri. Astronomiska summor kan läggas för att ca två 

timmar av inspelat material ska bli till ett lyckat konstverk som på ett eller annat sätt ska 

underhålla sin publik, men också dra in sina pengar och gå med vinst. Publiken har alltså 

huvudrollen till att filmen blir till. Information om filmen måste alltså göras tillgänglig för 

publiken genom olika kanaler t.ex. affischen.  

1.1 Tidigare forskning 
I examensarbetet Går budskapet fram - bildanalys och bildtolkning från Linköpings 

universitet (2011) har Elin Strand skrivit om hur betraktarnas tolkningar av konstverk och hon 

ställde dem mot konstnärens avsikt. Frågan var om betraktaren förstår budskapet i verket. Hon 

kom fram till att det var viktigt för tolkningen att betraktaren fick veta verkets namn då det 
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underlättade. Om än när man visste namn på verket kunde det ge både positiva och negativa 

associationer. Fiske (2009) beskriver det som den personliga konnotationen i vilket något som 

allmänheten konnoterar till glada känslor (exempelvis glass och solsken) ger andra känslor 

exempelvis p.g.a. att något som hänt personen. Man kan alltså anta att namnet på filmens titel 

tillsammans med bilden i affischen får andra konnotationer hos mottagarna än om man bara 

hade haft bilden. Titeln hjälper till vid tolkningen av affischens film men naturligtvis kan det 

också slå åt andra hållet d.v.s. att titeln förvirrar tolkningen.  

I uppsatsen Folkhemmets reklam - en jämförelse mellan reklamannonser då och nu (2010), 

analyserar Friberg och Svarén reklamannonser mellan 1940-1969 och från 2010. De valde ut 

specifika annonser. De tittade på retoriska och semiotiska likheter mellan sex stycken äldre 

annonser och ställde dessa mot liknande annonser från 2010. Där kan man läsa hur de kom 

fram till att annonserna från 60-talet började likna dagens. Detta berodde på den s.k. kreativa 

revolutionen som innebar att sändaren tänkte mer på annonser som ett samtal med 

mottagaren, mer än att bara informera. Att det sker en dialog istället för en monolog i 

reklamsammanhang.  

1.2 Problematisering 
Att få sin publik medveten om att filmen existerar är naturligtvis svårare än det låter. Det är 

många filmer som alla tampas med att synas och locka till sig tittare samt att det i dagens 

samhälle finns en mängd olika sätt att göra reklam för sin film. I nutid hör det inte till det 

vanliga att informationen på affischen räcker till. Andra kanaler krävs. Trailers på bio, tv och 

internet, hemsidor, banners, annonser och radio.  

Affischen som hade sitt genombrott för ca 180 år sedan är alltså högst aktuell som 

budskapsbärare än idag. Genom årens lopp har dess form förändrats, från att ha varit helt 

textbaserad, till färggranna illustrationer, till collage av fotografier och datorretuscheringar. 

Allt som oftast influerad av rådande konst- och designstilar. Vilka typer av tecken, koder och 

retoriska verktyg är verksamma nu?  Informationen som representerar en långfilm är i Sverige 

begränsad på en 70 x 100 cm stor yta. Hur kommunicerar den med publiken så att massan 

uppfattar och förstår budskapet? 

1.3 Forskningsfrågor 
Med vilka tecken och koder kommunicerar man och vilken funktion fyller de i affischen? 

Med vad och på vilket sätt övertygar man mottagare att filmen är sevärd och intressant?   
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att titta på hur svenska filmaffischer informerar, kommunicerar 

och presenterar sin film. Vi vill dissekera varje affisch i vårt urval och dela upp dem i olika 

tecken, koder och tolkningar för att sedan analysera vilka betydelser och taktiker som ligger 

bakom de olika elementen.
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2 TEORI 

I denna del tar vi upp olika teorier och verktyg som vi använder i tolkningen av vårt material.  

2.1 Tecken 
Wærn et al. (2004) menar på att människor i dagens samhälle har en väldig mängd bilder i sin 

omgivning. I bästa fall reagerar man på vanliga bilder, men man reflekterar nästan aldrig över 

dem. Mindre vanliga bilder filtrerar man bort, de existerar bara som ett "brus" i bakgrunden.   

Bilder består av tecken och att studera tecken kallas enligt Fiske (2009) för semiotik. Tecken 

är ett budskap, något man har talat, skrivit, tecknat, fotograferat, filmat m.m. När man 

analyserar tecken delar man upp det i innehåll och uttryck. Exempelvis med det talade ordet 

hus är ljudet uttrycket av tecknet och innebörden av ordet är själva innehållet. Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006) menar på att bokstäver i sig saknar betydelse, med undantag 

för Å och Ö, men det är när de sätts ihop, så som i hus, som tecken skapas. 

Hansson et al. (2006) menar vidare att verbala tecken har en relation mellan uttryck och 

innehåll. Ett visuellt tecken är ikonisk. Där ett verbalt tecken är tillfälligt, så som svenska 

ordet hus eller som det på franska heter maison, eftersom det är endast avkodbart inom 

respektive språk är det visuella tecknet mer bestående. En bild av ett hus kan tolkas av både 

människor som förstår svenska så som franska. 

Utöver verbala och visuella versioner delar man in tecken i tre typer. Både Fiske (2009) och 

Hansson et al. (2004) tar upp den amerikanske filosofen och semiotikern Charlies Sanders 

Peirces tredelning av tecken. Teckentriaden består av: ikon, index och symbol. 

Enligt Fiske (2009) är ikoner en avbild av objektet t.ex. ett foto eller en illustration av någon. 

Ikoner skapar betydelse genom likhet. Bilden representerar något och kan som oftast avkodas 

av alla på jorden. En bild på ett äpple kan förstås av personer från Japan som personer från 

Spanien.  

Fiske (2009) menar att index får betydelse genom orsakssamband, index har en direkt 

koppling till objektet. Ser man rök så förstår man att det är något som brinner, att någon kräks 

kan vara index på magsjuka, samma sak när man hör fotsteg – man förstår att någon går. 

Index är alltså något som man räknar ut. Vet man inte att rök kommer från eld så förstår man 

inte att det brinner om man ser rök.  
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Tredje varianten som Fiske (2009) tar upp är symbol som är ett tecken som är kulturellt 

betingar, alltså att den måste läras. Det kan vara ord, som det du läser just nu, eller så kan det 

vara skyltar, flaggor m.m. Det krävs kunskap, från t.ex. en kultur, för att tolka symboler 

eftersom att den bygger på en konvention som lärs in.  Naturligtvis är gränsen mellan vad som 

är index, symbol och ikon diffust och inte alls en rak linje. Ett äpple i en målning är en ikon, 

samtidigt som den kan symbolisera kunskap. Alla tolkar inte ett äpple som kunskap, men alla 

förstår att bilden av äpplet representerar just frukten äpple.  

I vår analys har vi använt oss av tecken för att kunna dela upp filmaffischen och definiera dess 

beståndsdelar för att få en tydlig översikt. De har också fungerat som grundpelare när vi har 

tolkat och analyserat affischen. 

2.2 Koder 
Fiske (2009) menar att koder kan ses som ett system med tecken. Med hjälp av regler som är 

allmänt kända och godkända i den kultur de befinner sig i, får dessa system en fungerande 

struktur. Exempel på koder kan vara vad olika ansiktsuttryck, utseende, och gester betyder, 

men också saker som hur en klocka läses av eller ett notsystem. 

Koder som ansiktsuttryck och kroppsspråk anser vi vara viktiga känsloförmedlare. I vår 

analys har vi försökt hitta och identifiera dem. 

2.3 Metafor och Metonymi 
Fiske (2009) menar att metafor handlar om att man byter ut något mot något annat för att 

beskriva det på ett annat sätt. Det kan vara i syfte att förtydliga något/någons egenskap eller 

för att skapa en mer intressant bild genom att t.ex. låta en man och en kvinna symbolisera 

Adam och Eva. 

När man använder sig av en metonymi låter man enligt Fiske (2009) något stå för en större 

del. Det kan t.ex. vara Adolf Hitler på en bild som då kan vara en metonymi för nazismen. 

Bignell (2002) skriver även han om metaforer och metonymi. Han tar upp ett exempel om en 

skoreklamannons där det syns ett kvinnoben som kommer från en öppen dörr av en bil. Bilen 

är en Rolls-Royce och fokus ligger på skon, eftersom det är produkten som ska säljas. I 

princip syns det att en kvinna stiger ut ur bilen, benet blir en metonymi för resten av kvinnan 

som vi inte ser i bild. Att skon och bilen visas tillsammans skapar ett band mellan dem, båda 

ska upplevas som lyxiga, de får alltså ett metaforiskt förhållande.  
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Vi tolkar att man med metaforer och metonymier kan förmedla mycket information med enkla 

medel. Då en filmaffisch har en begränsad yta som ska förmedla information. Vi har i vår 

analys tittat på i vilken utsträckning de förekommer och vilken information de förmedlar. 

2.4 Denotation och konnotation 
Hansson et al. (2006) menar på att denotation är det man ser i en bild. Man läser in vad som är 

på bilden och inget annat, inga fördomar eller förutfattade meningar och inga associationer. 

Är det en bild på ett ansikte, är det en bild på ett ansikte. Konnotation är kulturellt betingat. 

Grupper med liknande värderingar och intressen kan tolka en bild på samma sätt.  I 

bildstudier är det vanligast att man börjar med att beskriva vad som är på bilden, utan att 

lägga det i relation till varandra, för att sedan beskriva vad man konnoterar till.  

Denotation och konnotation har vi använt i bildanalysen för att beskriva filmaffischerna utan 

och med vår tolkning. 

2.5 Lifestyle och Ethics 
I Gauntlett (2008) kan man läsa om Anthony Giddens lifestyle sectors vilket innebär att man 

som individ utvecklar olika livsstilar som man använder i olika social sammanhang. Hur man 

agerar, beter sig, klär sig och ser ut är koder som berättar om en persons livsstil. Exempelvis 

kan personer ha en livsstil eller identitet på jobbet och en annan i hemmet. Media har en roll i 

att presentera olika moderna livsstilar genom t.ex. filmaffischer. Genom media kan man 

exempelvis få en bild av hur den typiska advokaten ser ut och agerar genom semiotiska koder 

och myter. En person som är advokat utgår självklart från utbildning, erfarenhet och 

observation av verkligheten, men kan ta vissa egenskaper utifrån det som presenteras i media. 

Man kan se det som att media presenterar ett begränsat utbud av livsstilar, dock är det större 

än det som kan stötas på i verkligheten. Exempelvis hör det kanske inte till vardagen för en 

storstadsbo att träffa en bonde och få en uppfattning av dess livsstil, utan den bilden och en 

bondes typiska koder är större chans att man ser i media. Media och mottagarna har lika stor 

makt i att kontrollera vilka livsstilar som ska accepteras. Media kan komma med förslag till 

livsstilar men om det strider mot mottagarnas egna åsikter kommer de inte ta dem till sig  

Vidare kan man läsa i Gauntlett (2008) om Michel Foucaults ethics som i grunden inte skiljer 

sig så mycket från Giddens lifestyle sectors. Med ethics menar Foucault att individer har 

normer och standarder för hur de vill bli behandlade, hur de bryr sig om sig själva och för 

sociala interaktioner.  Dessa skapas, ändras och formas bland annat genom media. Exempelvis 
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hur koden för en romans på en bild kodas, kan tänkas vara mer erotisk laddad idag än vad den 

var förr i tiden. Foucault påpekar att man bör tala till sitt eget förnuft och ifrågasätta 

livsstilarna/identiteterna som media presenterar innan man tar dem till sig. Exempelvis en bild 

på Paris Hilton som porträtteras lättklädd med en Chihuahua i en handväska bör till exempel 

en tjej i tonåren vara kritisk till. Då detta kanske inte är en livsstil som samhället anser passa 

en tjej i tonåren eller att det inte behöver vara en livsstilsmall att gå efter.  

Vi har tittat på hur och vilka livsstilar och identiteter som presenteras i filmaffischerna. Detta 

anser vi vara relevant för att se om det är några livsstilar som är mer förekommande än andra 

och se vilka likheter och skillnader som finns och för att se vad som är typiskt för affischerna 

i vårt urval på den svenska marknaden.  

2.6 Myt 
Bignell (2009) tar upp och förklarar Roland Barthes term myt som att den tar ett tecken och 

tar ut den självklara konnotationen av det tecknet utifrån en specifik kultur. En myt tittar på ett 

teckens betydelser och väljer en som ska vara den naturliga betydelsen. Tecknet Rolls-Royce 

står som främst för lyxig och inte för konnotationen snabb. Alltså har Rolls-Royce kopplas 

ihop med myten lyxig, så att allt som kopplas ihop med märket kan få samma konnotation. 

Fiske (2009) förklarar att Barthes myt är beroende av sociala och kulturella värderingar, den 

är alltså inte konstant utan kan ändras. Myt är den mest naturliga konnotationen av ett tecken.  

För att göra vår analys intressantare och tydligare har vi valt att koppla ihop myt med lifestyle 

sectors och ethics.  

2.7 Retorik  
Carlsson och Koppfeldt (2008) definierar retorik följande: "...konsten att på bästa sätt uttrycka 

något man vill ha sagt i en viss situation" (s.64). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar 

följande: "Medieretorik är de medel ett medium använder för att engagera, beröra och väcka 

intresse hos en publik." (s.10)  

Det retoriska tilltalet eller de taktiker man har att tillgå inom retorik formulerade enligt Wærn 

et al. (2004) av Aristoteles. De är etos, logos och patos.  

Vi har använt oss av retorik i vår analys för att se på vilket sätt affischerna lockar in och 

övertygar sin publik att filmen är intressant och sevärd.  
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2.7.1 Etos 
Etos handlar om trovärdighet menar Carlsson och Koppfeldt (2008). Det kan handla om ett 

trovärdigt utseende, karaktärsdrag, kläder eller att det är känt sedan tidigare att den här källan 

går att lita på, alltså trovärdighet baserat på tidigare erfarenheter. 

2.7.2 Logos  
Logos är, menar Wærn et al. (2004), när sändaren försöker spela på förnuftet. Bilden talar till 

mottagaren på ett logiskt och förnuftigt sätt.  

Att få information och argument för att kunna dra slutsatser utifrån vad som är logiskt och 

sannolikt är det logos handlar om enligt Carlsson och Koppfeldt (2008). Ska man gå och se en 

film kanske man vill ha lite information om vad filmen handlar om innan man bestämmer sig 

för att betala för den och se den. Det räcker alltså inte bara med att Steven Spielberg ligger 

bakom filmen (etos). Dock att få den informationen att det är han som ligger bakom, skulle 

kunna vara ett logos-argument. 

2.7.3 Patos 
Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) är patos uppgift att väcka någon typ av känsla. Wærn et 

al. (2004) förklarar patos som att bilden eller sändaren spelar på känslor. En bild på en söt 

kattunge kan ge en glad känsla, medan en bild på en mörk och dunkel kyrkogård kan ge en 

känsla av obehag. Humor och komik i reklam är exempel på hur man vill att en produkt eller 

ett företag ska associeras med samma glada känsla som reklamen ger. 

2.8 Gestaltlagar 
Bergström (2009) nämner tre gestaltlagar som formulerades i början av 1900-talet, närhetens 

lag, likhetens lag och slutenhetens lag. Alla tre handlar om hur figurer och former hanteras i 

en yta och hur de skapar drama. Närhetens lag påpekar att figurer som står nära, med lite luft 

mellan sig, upplevs som att de har något gemensamt. Likhetens lag är att man upplever att två 

eller flera figurer har något gemensamt, såsom färg eller likartade klädesplagg. Slutenhetens 

lag är att några figurer sluter kompositionen mot omvärlden, så att det blir lätt att identifiera 

och tolka det avgränsade. Exempelvis kan det vara ett fönster som avgränsar, eller en gren, 

och den figur som blir omsluten kan tolkas som speciell eller ex. fångad. 

Vidare menar Bergström (2009) att man kan se det som att alla tre gestaltlagar är egentligen 

bara namn på det vi automatiskt uppfattar när vi ser en bild. Vi tänker inte direkt på det, det är 

en visuell kommunikation som vi lär och förstår redan som barn.  
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I vår analys har vi använt oss av dessa begrepp för att kunna. I affischerna är det naturligtvis 

bra att använda sig av dessa enkla verktyg för att få tittarna att förstå vad som skett i bilden, 

eller om man vill förhöja eller precisera något. 

2.9 Beskärning och perspektiv 
I Carlsson och Koppfeldt (2008) kan man läsa om olika sätt att beskära bilder på människor 

och vad man vill åstadkomma med det. Översiktsbild - Tanken är här att visa upp 

omgivningen som personen befinner sig i. Helbild - Precis som ordet påvisar handlar det här 

om att hela personen är med på bilden. Halvbild - Handlar om en beskärning som visar 

personens övre eller undre halva av kroppen. Tanken är att man ska kunna se kroppsdelar som 

visar uttryck, exempelvis gester och ansiktsuttryck. Närbild - Ännu mer in-zoomat, ofta 

fokuserat på ansiktet och dess uttryck. Extrem närbild - Kan exempelvis vara ett blinkande 

öga, en hand som rättar till slipsen eller en fot som är på väg ner i en högklackad sko. Alltså 

ett utsnitt där man vill påvisa något väldigt tydligt och nära. Det i sig får en helt annan känsla 

än om man ser det i en vanlig helbild.  

Ett annat verktyg man kan använda för att skapa olika effekter i bilden är Bildvinkel. Carlsson 

och Koppfeldt (2008) tar upp Fågelperspektiv - Där är motivet betraktat uppifrån. Detta kan 

ge en känsla av övertag mot det som är på bilden. Neutrala vinkeln - Påvisar jämlik position 

och/eller status. Grodperspektiv - Motivet är betraktat nerifrån, vilket ger personen på bilden 

ett övertag.  

Dessa begrepp är väsentliga och förekommande i vår analys. Detta för att få mer djup och en 

högre kvalitet. 

2.10 Yta, blickfång och smärtpunkt 
Bergström (2009) skriver om författaren och dramatikern PO Enquists lista på tre krav han 

använder i pjäser: Yta, blickfång och smärtpunkt. Alla de tre kraven kan man applicera på en 

affisch. Ytan är helheten där berättandet sker, exempelvis en stor blå affisch, men ytan i sig är 

inte tillräcklig.  Ett blickfång behövs, mottagaren kräver att något är framträdande från 

bakgrunden. Det skulle kunna vara en person, en händelse eller kanske flera som skapar 

spänning och dragningskraft. Smärtpunkt är när något i bilden når ut och berör mottagarens 

hjärta. Den kan vara synlig och tydlig exempelvis en bild på ett gråtande barn. Det kan också 

vara osynlig och diskret, exempelvis ett underläge, en sorg eller en förlust som tonas fram. 

Detta kan liknas med retorikens patos. 
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Dessa begrepp är väsentliga och förekommande i vår analys. Detta för att få mer djup och en 

högre kvalitet. 

 

2.11 Fyra designprinciper 
Bergström (2009) nämner fyra designprinciper: Balans, linje, rytm och kontrast. Med balans 

menas att man arbetat med bilder symetriskt samt att text och bild samklangar i harmoni. 

Linjeprincipen innebär exempelvis att rubriker och former i en bild eller ett uppslag är 

linjerade, detta skapas lätt med så kallade grids d.v.s. en mall för linjer som används vid 

utformningen av grafiska layouter och i vissa delar av tidningar. En genomarbetad 

formgivning bygger på rytm, den leder mottagaren med hjälp av variationsrika former och 

spännande växlingar i exempelvis bilden eller i det grafiska uppslaget.  

Vidare menar Bergström (2009) att konstrast delas in i fyra underrubriker: storlekskontrast, 

styrkekontrast, formkontrast och färgkontrast. Kontrast behövs i en bild för att den inte ska bli 

för monoton. Precis som en dörr signalerar åt besökare att här är vägen in (eller ut) är 

storlekskontrasten användbar när man vill tydliggöra en ingång i det visuella. Det som är 

störst är det som man ska börja med, något ska vara framträdande, vara tydlig och dominant 

mot det andra. En bra ingång till en bild skulle kunna vara en kraftig rubrik, en anfang eller ett 

bildarrangemang i starka färger.  Styrkekontrast är exempelvis när ett kraftfullt arrangemang 

av tjock svart typografi med tillhörande mörk bild möts upp med luftig typografi och ljusa 

illustrationer. Form- och färgkontrast är precis lika lätt som det låter. Exempelvis låter man 

två olika former möta varandra (en fyrkant mot en cirkel) eller två färger som ställs mot 

varandra (exempelvis rött mot svart).  

Dessa begrepp är väsentliga och förekommande i vår analys. Detta för att få mer djup och en 

högre kvalitet. 

2.12 Filmgenre 
Att analysera och bestämma genre handlar enligt Bignell (2009) om att titta på koder och 

konventioner som är gemensamt förstådda av filmskaparna och publiken. Exempelvis kan 

blommor, ett par som kysses och varma toner får oss att tänka på den romantiska genren 

medan vapen, explosioner och en tuff attityd konnoterar action.  
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I vår analys har vi tolkat oss fram till vilken genrer som vi anser affischerna kommunicerar. 

Detta har vi gjort genom att titta på de olika tecken och koder som finns i bilden.  
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3 METOD 

Här redogör vi för vårt material och förklarar hur vår analys är uppbyggd och ser ut. 

3.1 Kvalitativ analys 
Thurén (2007) skriver om kvalitativa analyser vilket innebär att man tittar noggrant på urvalet 

för att se om man hittar enstaka händelser och små detaljer som kan vara av stor vikt. Ett 

trovärdigt resultat får man genom att man tillämpar metoden flera gånger och på flera olika 

varianter. Motsatsen till kvalitativ är kvantitativt, vilket innebär att man tittar på ett större 

urval och man fokuserar mer på att hitta mönster och räkna förekomster.  

Vi har valt en kvalitativ metod för att vi anser att den är lämplig för vårt ändamål. Vi vill 

undersöka hur svenska filmaffischer är uppbyggda och om det finns några märkbara likheter i 

hur man övertygar, kommunicerar och informerar genom semiotik och retorik.  

Vi anser att med en kvantitativ metod går man inte tillräckligt in på djupet i affischerna. Vi 

ska inte räkna förekomster eller hitta tydliga mönster utan se och tolka budskapet i 

affischerna.  

3.2 Analysarter  
Hansson et al. (2006) förklarar att när man börjar med en analys ska man ha klart för sig vad 

analysobjektet är. Hur den ringas in och bestäms är beroende av vad det är man vill 

undersöka. Hansson et al. (2006) tar upp tre stycken olika analysarter: intentionsanalys - 

sändaren, receptionsanalys - mottagaren samt näranalys - meddelandet. För vår del kommer vi 

göra en näranalys och alltså titta på meddelandet. En näranalys kan vara en del av ett utsnitt 

av en bild eller en kort del av en film, men när vi i vår uppsats pratar om näranalys menar vi 

hela affischen.  

3.3 Material 
Vårt material består av tio olika filmaffischer (Se bilaga 2-11). Materialet är hämtat från 

Svenska Filminstitutet i Stockholm. Detta för att vara säker på att få en pålitlig källa. 

3.4 Affischurval  
Svenska filminstitutet har samlad information över biografstatistik som bygger på uppgifter 

över öppna visningar från alla biografer i Sverige. Statistiken är sökbar på deras webbplats 
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http://www.sfi.se/statistik tillsammans med analyserande och förklarande texter. SFI samlar in 

statistik för att hålla koll på branschens utveckling, och informationen ligger som stöd för 

exempelvis produktionsstödet, distributionsstödet och visningsstödet som ges till biografer 

runt om i landet. (a)Svenska filminstitutets hemsida) 

Det totala antalet filmer med produktionsland Sverige mellan åren 2001-2010 var 791 stycken 

och totalt 36 064 991 besökare. Vi har valt ett urval utifrån de mest besökta svenska 

biofilmerna mellan 2001-2010 enligt SFIs statistiksida. Totalt är vår urval 10 stycken 

affischer. 

Dessa har vi valt därför att vi anser att det kan finnas något intressant hos affischerna eftersom 

filmerna var de mest besökta för respektive år. Vi tänker oss att det kan ha varit något hos 

affischerna som varit en bidragande faktor till besöken.  

Nackdelen är att vi inte exakt kan veta att det är just affischen som lockat till sig besökare 

eller hur stor vikt affischen har när man väljer film. Handling och mycket annat spelar in och 

affischen är bara en del av all marknadsföring av filmen. Utifrån vår utbildning och 

ämnesområdet, vilket är grafisk design och kommunikation, så är det relevant att titta på hur 

dagens affischer är utformade och hur de kommunicerar med publiken. Urvalet blir heller inte 

representativt utan fungerar som exempel. 

(b) Svenska filminstitutets hemsida 

2001 - Jalla! Jalla!  (747 143 antal besökare)  

2002 - Grabben i graven bredvid  (835 507 antal besökare)  

2003 - Ondskan   (856 839 antal besökare)  

2004 - Så som i himmelen   (1 161 467 antal besökare)  

2005 - Masjävlar   (652 674 antal besökare)  

2006 - Heartbreak Hotel   (464 938 antal besökare)  

2007 - Göta Kanal 2 – Kanalkampen  (606 423 antal besökare)  

2008 - Arn - riket vid vägens slut  (568 765 antal besökare)  

2009 - Män som hatar kvinnor  (1 217 529 antal besökare) 

2010 - Snabba Cash   (600 884 antal besökare)  

http://www.sfi.se/
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3.5 Semiotisk och retorisk bildanalys 
Att göra en semiotisk bildanalys handlar enligt Wærn et al. (2004) om att analysera bildens 

innehåll. En retorisk bildanalys blir enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) att analysera hur en 

bild kan engagera, beröra och väcka intresse. 

Vi har utformat vår analys enligt ett analysschema hämtat från Carlsson och Koppfeldt 

(2008). Vi har anpassat modellen för att få bort det som inte var nödvändigt för vår 

undersökning (Se bilaga 1). Vi har tittat på affischerna med ett semiotiskt perspektiv med 

störst fokus på denotation och konnotation. Detta för att se hur affischerna ser ut, kunna ta ut 

och få en översikt av tecken, koder och hur de tolkas. Sedan har vi tagit ut och tolkat myten 

till varje affisch. Myten visar den tydligaste konnotationen, vilken livsstil som kommuniceras 

och lockar in mottagarna till att se filmen.  Det sista steget i vår bildanalys är retorikens etos, 

logos, patos. Med dessa ser man vilken retorisk kategori som filmaffischerna lägger störst vikt 

på. Hela bildanalysen ligger sen till grund för resultat diskussionen och slutdiskussionen. 

3.6 Metodkritik 
Vi är medvetna om att de tio affischer vi valt inte kommer ge oss ett representativt underlag 

för att kunna göra generella påstående kring nutidens affischuppbyggnad. Det är även enbart 

vår tolkning av affischerna, vissa vars filmer vi har sett, det är inte säkert att andra tolkar på 

samma sätt men vi har försökt vara så objektiva som möjligt. Vårt urval är selektivt och 

kommer att fungera som exempel på affischers uppbyggnad mellan 2001-2010.  
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4 TOLKNING & RESULTAT 

Här redogörs för vår semiotiska och retoriska bildanalys för urvalet. Affischerna presenteras 

i kronologisk ordning. Alla affischer är 70 x 100 cm och är huvudaffisch för dess film.  

Varje affisch har vi analyserat först med ett semiotiskt perspektiv, d.v.s. denotation, 

konnotation och myt och sen med ett retoriskt perspektiv med hjälp av etos, logos och patos. 

Efter semiotiken och retoriken redovisar vi vårt resultat som innehåller de viktigaste delarna 

som har anknytning till våra forskningsfrågor. Resultatet ligger till grund för 

slutdiskussionen. 

4.1 Affisch 1 - Jalla! Jalla! (2001) 
Se bilaga 2. 

4.1.1 Semiotik 

Denotation  
Ljus/himmelsblå bakgrund över hela bildytan. En vit oregelbunden stjärna med sju spetsar 

täcker större delen av bildytans vänstra halva. Framför stjärnan, centrerat över hela bildytans 

bredd står texten ”Jalla! Jalla!” i röd färg på två rader. Den har en 3d-effekt som gör att man 

ser texten i ett grodperspektiv. Framför den undre ”Jalla!” är en helbild av en man centrerad i 

nedre halvan av bilden. Han har typiska ansiktsdrag för en man från något land runt 

Medelhavet. Han ser ut att springa i en riktning åt höger i bild. Han har på sig en tunn 

långärmad tröja som är ljusblå med mörkblå ärmar. Byxorna är Kakifärgade i tunt tyg och 

hans skor är vita gymnastikskor med mörka ränder på. Längst ner på affischens bildyta är ett 

vitt textblock. I något större grad står texten ”Memfis Film presenterar en skön rulle av Josef 

Fares.” I något mindre storlek radas namn och ansvarsområde upp. Längst ner till höger på 

bildytan i textblocket syns tre logotyper: Dolby, Memfis och Sonet Film. 

Konnotation 
Bilden som helhet ger ett väldigt stressat och hysteriskt uttryck. ”Jalla! Jalla!” betyder 

”Skynda! Skynda!”. Det är skrivet stort och bombastiskt i grodperspektiv vilket ger en 

överväldigande känsla i sig. Röd färg brukar användas som signalfärg och används även här 

som sådan. Den vita stjärnan påminner mycket om uttryck man kan se i serietidningar. 

Stjärnan blir en symbol för något högljutt t.ex. någon som skriker, en explosion eller dylikt. 
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Alltså blir stjärnan ihop med texten en kod för att ”Jalla! Jalla!” ljuder högt, i detta fall 

sannolikt någon som skriker. Vi tolkar detta uttryck som att man vill att mottagaren ska haja 

till och uppmärksamma affischen. Affischen ska synas och se annorlunda ut. 

Mannens ansiktsuttryck påvisar oro och stress. Hans kroppshållning är ett index på att han är 

på väg någonstans i relativt ansträngt springtempo. Det ser snarare ut som att han är på väg 

någonstans än att han t.ex. skulle vara jagad. Hade han varit jagad hade han förmodligen haft 

ett mer hysteriskt, uppspärrat och panikslaget ansiktsuttryck. Hans utseende så som kläder, 

frisyr och kroppsbyggnad är typiskt för en människa i medelklassen. Vi tolkar det som att 

man försökt använda mannens kroppsspråk och ansiktsuttryck för att kommunicera filmens 

känsla och tempo. Det är tydliga tecken som är lätta att läsa av och koden för stress och att ha 

bråttom är gemensam för alla människor och kulturer. Titeln på filmen är inte ett lika tydligt 

tecken, då det är en språkligt bunden symbol som förutsätter att man kan språket eller ur ett 

semiotiskt perspektiv - delar samma koder. 

Detta tolkar vi som indexering på att filmen har ett högt tempo och att mannen ihop med titeln 

blir en metonymi för filmens känsla och tempo. 

Textblocket längst ner i bild har information om medverkande i filmen. Det viktigaste har 

störst storlek, i detta fall: ”Memfis Film presenterar en skön rulle av Josef Fares.” Alltså 

filmbolaget och vad man får anta är namnet på regissören och/eller manusförfattaren. Det 

finns inga tydliga skådespelarnamn, detta tolkar vi som att det inte är några direkt kända 

skådespelare med i filmen.  

Myt och identitet 
Vi har svårt att tolka ut något mer om mannen än att han ser ut att komma från ett land kring 

Medelhavet. Den konnotation vi får är att affischen vill att mottagaren ska tänka att människor 

från medelhavstrakten, när de har bråttom, får orden "jalla, jalla" ropat efter sig. Vi anser att 

det blir en komisk kontrast till den stereotypiska tysta och timida svensken, vilket får oss att 

tänka att detta är en komedi.  

4.1.2 Retorik 

Etos 
Hela affischen känns lågbudget och ger inte något direkt förtroende alls. Färgton, det lite 

suddiga fotot och 3d-effekten på texten är de mest bidragande faktorerna. Det enda försök till 

förtroende man försöker göra är texten: ”Memfis Film presenterar en skön rulle av Josef 



TOLKNING & RESULTAT 

21 

 

Fares.” som man skrivit med lite större storlek än övrig text i textblocket. Dock är det ett 

relativt litet element om man ser till hela affischen. Man försöker hänvisa till tidigare filmer 

som Memfis Film ligger bakom och försöka ge tankegången att ”tidigare filmer som Memfis 

Film gjort har varit bra, alltså måste denna film också vara det”. Likaså ska namnet Josef 

Fares fungera som en förtroendeingivande faktor. Dock är detta hans första film så han har 

inte byggt upp något namn ännu. 

Vår tolkning är att man har använt sig av det lilla man har att tillgå, Memfis film och Josef 

Fares, eftersom man inte har så många andra förtroendeingivande faktorer. Vi anser att 

lågbudgetutseendet är gjort för att se annorlunda ut och skilja sig ifrån mängden och ge ett 

komiskt uttryck. 

Logos 
Man får inte så mycket information om vad filmen kan tänkas handla om. En man med 

utländskt påbrå som stressar runt. Detta blir lite av en paradox mot orden ”skön rulle”. 

Stressa, skynda etc. associeras sällan med skönt. Man kan avkoda att filmen borde tillhöra 

genren komedi baserat på det lättsamma formspråket och färgtonen. Ordvalen ”skön rulle” 

tillför också till den tolkningen. 

Mannen är förmodligen huvudperson i filmen då han är den enda personen på hela affischen 

och är dessutom placerad längst fram relativt stor och centrerad. Hans ansikte är placerat i 

bildytans mitt. Att mannen springer åt höger tolkar vi att han är på väg mot något och inte 

tillbaka till något, då vi i västvärlden läser från vänster till höger. Bakom mannen finns något 

eller någon som jagar på honom att skynda sig genom att skrika ”Jalla! Jalla!” 

Vi anser att logos-argumenten hjälper mest till att bestämma genre och presentera 

huvudpersonens utseende. 

Patos 
Det är här man har lagt den retoriska tyngden. Man vill att mottagaren ska få känslan av att 

vara stressad och behöva springa för att hinna. Den stora texten ”Jalla! Jalla!” får mottagaren 

nästan att trilla bakåt p.g.a. dess storlek och den slagkraft som grodperspektivet ger.  Känslan 

att behöva skynda på ännu mer blir påtaglig av textens placering bakom karaktären som ser ut 

att springa ifrån ”skriket”. 

Mannens ansiktsuttryck är tydligt stressat vilket bidrar till känslan man vill att mottagaren ska 

få. Paradoxen mellan det lättsamma grafiska uttrycket och den negativa känslan ger 



TOLKNING & RESULTAT 

22 

 

konnotationen av något roligt och tokigt, snarare än ångest och mörker vilket kanske är mer 

naturliga känslor att få av sådana signaler som stress, skrik och tvånget att springa. 

Tolkningen blir således att filmen tillhör genren komedi. 

Vi tolkar det som att eftersom man inte har så mycket annat att lyfta fram, än att detta ska 

vara en rolig film, är det på patos (känslan) man har lagt sin tyngd. 

4.1.3 Resultat 
"Jalla! Jalla!" anser vi vara en väldigt annorlunda filmaffisch rent utseendemässigt. Detta 

tolkar vi som ett försök till att försöka fånga uppmärksamhet bland mängden av affischer. 

Man använder sig av en människa - en ikon och titeln - en symbol som tecken som förmedlar 

koder på ett tydligt sätt. De hjälper till att sätta stämning och genre. 

Vi anser att affischens inriktning och huvudsakliga sätt att övertyga är att skapa en känsla, 

alltså patos. I detta fall att det ska kännas som en rolig film med högt tempo. 

4.2 Affisch 2 - Grabben i graven bredvid (2002) 
Se bilaga 3. 

4.2.1 Semiotik 

Denotation 
Större delen av affischen består av ett fotografi. Nedanför fotografiet syns en massa text, ca 

1/6 av affischens yta. Texten är i svart på en vit bakgrund och den beskriver vilka som har 

varit med och skapat filmen. I nedre högra hörnet syns loggan för produktionsbolaget för 

filmen - Sonet Film AB. 

Bakgrunden i bilden visar en blå himmel. Himlen tar upp lite mer än två tredjedelar av 

affischen och den har tre små moln som svävar ovan lövträdens kronor. Man ser en bit av en 

lada och två kor som betar. Himlen är mörkare blå längst upp i affischen och den har en 

ljusare ton vid horisonten. 

I förgrunden till vänster ser vi en ko framifrån, kon är beskuren vid bogen – en halvbild. I 

mitten av bildens yta ser man en ljushyad kvinna beskuren lite över midjan. Mellan kvinnan 

och kon är det ett mellanrum som visar grönt gräs och de två betande korna. 

Kvinnan står med hela kroppen riktad mot höger, vilket skapar en profilbild. Mittemot henne 

står en ljushyad man, beskuren på samma sätt. Han står riktad så att han möter hennes blick. 
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Kvinnan har mellanlångt, blont hår. Hon har lugg, hon ler och hon har på sig en tjock blå 

fleecejacka. Mannen har kort mörkbrunt/svart hår, han ler och han har en röd skjorta under en 

brun läderjacka på sig. Hans armar är beskurna innan man ser armbågen, armarna är vinklade 

mot kvinnan, som förövrigt har sina egna armar hängandes rakt ned.  

Längst upp i vänstra hörnet syns ett mansnamn med efternamnet skrivet under förnamnet, 

mittemot på högra sidan syns ett kvinnonamn i samma uppställning. Båda är skrivet i svart 

mot den blåa bakgrunden. Centrerad längs med den övre kanten av affischen står det vilket 

som är produktionsbolaget. Under den står det vem som gjort filmen och vems roman som 

den är baserad på. Titeln på filmen, "Grabben i graven bredvid" är skriven i gemena bokstäver 

på tre rader och är placerad mellan texten som förklarar vems roman filmen är baserad på och 

personernas huvuden. Orden "Grabben" och "bredvid" i titeln är skrivet i rött (matchande med 

mannens skjorta) med en lätt skugga bakom. Det är en färggrann bilddel som får kontrast i 

och med den svart/vita textdelen.  

Konnotation 
Man behöver inte undra vad filmen kommer handla om, det är tydligt att det handlar om en 

bondgård och en romans. Eftersom att vi ser kor, en grön åker samt en bit av en lada så är det 

mycket enkelt att konnotera att någon av personerna på bilden är bonde, eller jobbar på en 

bondgård. Eventuellt att de träffas vid en bondgård i filmen. Kvinnans kläder tolkar vi som 

arbetskläder på grund av den tjocka jackan vilket förstärker tanken om att det är hon som har 

ankrytning till bondelivet. Med det i tanken tolkar vi in att hon har vänt ryggen mot kon som 

är en metonymi för bondgården, för att fokusera på mannen. Mannen bär en läderjacka, vi får 

konnotationen till motorcyklar och det för tankarna till statsmannen som tar en paus varje 

sommar från storstadens stress genom att åka ut på sin motorcykel.  

Personerna tittar mot varandra och ler, ett index till en romans mellan dem. Kon till vänster 

känns som ett komiskt inslag då den står och tittar med sina stora ögon på det kära paret och 

frågan är om det är en speciell ko som får en roll i filmen eller om den bara är till för att lätta 

upp stämningen. Himlen är blå och näst intill molnfri, det känns som om att det är en 

romantisk film med lätta komiska inslag. Hade himlen varit fylld av tunga regnmoln hade det 

känns mer som drama eller thriller, att något ont skulle hända, men vi tolkar bildens känsla till 

väldigt lätt och enkelt.  

Vi anser att titeln är viktig i konnotationen av denna affisch. Om vi endast hade sett titeln 

”Grabben i graven bredvid” hade tolkningen av genren blivit annorlunda då ”grav” blir en 
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metonymi för en kyrkogård vilket i sin tur får konnotationer till exempelvis spöken, sorg, 

hämnd och tystnad. Titeln och bilden i affischen kommer i kontrast mot varandra då bilden 

har en lätt känsla medan titeln kan konnotera något mörkare och dystrare. Den kontrasten gör 

att vi tolkar det som en komedi, att det inte har en seriös och tung handling.  

Myt och identitet 
I affischen kan man se det som livet på landet, "landsbygdsidyllen", som möts av en person 

från storstaden, i detta fall en man. Om man tittar med Foucaults ethics anser vi att kvinnan i 

bilden vill bli behandlad försiktigt, hon lockar till sig mannen. Detta grundar vi på att kvinnan 

står still och relativt stelt medan det är mannen som rör sig vilket vi ser i och med att mannens 

armar är vinklade mot kvinnan som om han nyss fångat henne. Man kan se det som att hon 

står och väntar och så kommer hennes prins tillslut, utan att hon behövde lyfta ett finger. Man 

kan argumentera att då att det är mannen som rör sig borde det vara han som har 

kontrollen/makten men vi anser att eftersom att hon står i mitten av affischen får hon all 

uppmärksamhet och kontroll. Detta spelar på en dröm, en önskan, om att man inte ska behöva 

göra mycket för att få det man vill ha, att det räcker med att vara snygg/snäll. Men som 

Foucault säger: var kritisk innan du anammar det du ser. 

Vi anser att mottagare kan enkelt konnotera in bonde- och stadsbo-identiten from presenteras i 

affischen. Utifrån deras närhet tillvarandra vill man att mottagaren ska förstå deras attraktion 

till varandra. Vi tolkar det som att affischen försöker få mottagaren att förstå att det handlar 

om en krock mellan kärlek och karriär, en historieform som vi anser tilltalar många.   

4.2.2 Retorik 

Etos  
Åkern, kon och kvinnans kläder skapar tillsammans tolkningen av att det utspelar sig ute på 

landet. Med den lätta himlen och de glada ansiktena så påvisas det att detta är en lätt och rolig 

film. Filmaffischen visar skådespelarnas och regissörens namn tydligt, detta för att påvisa att 

detta är en seriös film. Man skriver även ”efter Katarina Mazettis succéroman” så filmen 

borde vara lika bra som boken. 

Logos 
Man förstår vad filmen handlar om genom de bildelement som syns d.v.s. kon, ladan och 

paret. Vi förstår att det kommer utspela sig vid/i en bondgård och att det kommer vara något 

romantiskt med de två personerna som syns i bilden. 
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Patos 
Det är tydliga kärlekskänslor mellan personerna i bilden, leendet och den lätta omfamningen 

anspelar på detta. Man känner att de är inne i sin värld och att vi som mottagare kommer att få 

ta en del av den. Himlen hjälper till att förstärka de glada känslorna som utstrålas från 

personerna i bild. 

4.2.3  Resultat  
Alla namnen i affischen, speciellt namnet på författaren, fungerar som övertyganden om att 

filmen är värd att se men vi anser att det är bilden i sig som har störst vikt när filmen 

kommuniceras genom affischen. Det är bilden med dess tecken (ikoner, symboler och index) 

och speciellt personerna som förmedlar filmens genre och gör att vi anser att den blir lätt att 

tolka av om man exempelvis ser affischen i förbifarten.  

Myten hjälper mottagaren att få ett grepp om handlingen och vilken genre filmen tillhör.  

Patos sätter känslan i affischen av det romantiska slaget men inte på det sätt som känns tungt 

och passionerat utan denna affisch har en lättare ton av romantik, en flört. Med affischens 

retorik och semiotik bjuder man in och lockar mottagare som är intresserade av lätta 

romantiska filmer. 

4.3 Affisch 3 - Ondskan (2003) 
Se bilaga 4. 

4.3.1 Semiotik 

Denotation 
Nästan hela övre halvan av bildytan täcks av en närbild av ett foto av ett ansikte på en ung vit 

man. Hans blick är riktad snett uppåt vänster. Hans ansiktsuttryck är allvarligt. Övre halvan 

med mannen går i en grå-blå färgton. 

Mitt på affischens bildyta är ett textblock i svart centrerat mot en vit bakgrund. Filmens titel 

”Ondskan” är störst grad och placerat i mitten av blocket. Över ordet ”Ondskan” står ”Jan 

Guillous” som näst störst. Under Ondskan står ”En Film Av” i minst grad och under det i näst 

minst grad ”Mikael Håfström”. 

Under textblocket är ett foto på sex unga män i halvbild i en röd-orange färgton. Deras blickar 

är riktade in i kameran. Deras ansiktsuttryck är ifrågasättande, allvarliga, aggressiva och 

hotfulla. På överkroppen har de pullover, polotröja, skjorta eller pikétröja som är delvis täckta 



TOLKNING & RESULTAT 

26 

 

av en uppknäppt jacka i skinn eller tyg.  Längst ner på affischens bildyta är ett textblock med 

namn och ansvarsområden. Under textblocket är sex logotyper tillhörande företag som varit 

delaktiga på något sätt.  

Färgerna som går i affischen, tonar in och ut i varandra. Grå-blå högst upp, till vit i mitten för 

att sedan bli röd-orange längst ned.  

Konnotation 
Färgernas toningar skapar en drömmande känsla i hela affischen. Vi tolkar det som ett minne 

från förr.  Uppdelningen av affischen, både vad det gäller yta och färg tolkar vi som att 

mannen högst upp är huvudpersonen. Hans ansiktsuttryck är väldigt starkt och sammanbitet. 

Han ser ut att blicka framåt, ingen/inget kan stoppa honom. Vår tolkning är att han på något 

sätt är i konflikt med de sex männen som är i nederkant av affischen. Vår tolkning är att 

männen är typiska bråkstakar. Detta baserar vi på kläderna, ansiktsuttrycken och blickarna in i 

kameran som visar på att de inte viker sig för någon, utan snarare att det är de som utmanar. 

Deras kroppsspråk är provocerande och självsäkert. 

Namnet ”Ondskan” skrivet i ett typsnitt med klackar, ihop med färgtonerna och formspråket 

gör att vi tolkar detta till att tillhöra genren drama då det är ett strikt och rent formspråk.  

Avsaknaden av skådespelarnamn gör att vi tolkar det som att inga kända skådespelare är med 

i filmen. Det största namnet är ”Jan Guillou” som skrivit boken som filmen baseras på. Texten 

”En film av Mikael Håfström” tolkas som att han är regissör. Detta anser vi vara ett försök till 

att informera och skapa uppmärksamhet om att det här är filmen som är baserad på boken av 

Jan Guillou, alltså en igenkänning och ett försök att sätt en stämpel med hög kvalitet på 

filmen.  

Myt och identitet 
Männen nederst i bild har ett utseende som passar in på en typisk livsstil/identitet för 

bråkstakar. Detta p.g.a. kläder, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Mannen överst i bild ser man 

inte så mycket av men hans ansiktsuttryck ger tolkningar till förakt mot något eller någon, vi 

tolkar det som förakt mot männen nederst i bild. Många människor har på något sätt under sin 

uppväxt varit kontakt med mobbning eller en grupp bråkstakar som ger sig på en ensam 

människa, genom exempelvis skola eller jobb. Kopplingen affischen vill ge mottagaren är att 

känna med mannen överst i bild. Här handlar alltså myten om att fånga en känsla och känna 

igen de typiska bråkstakarna. ”Ensam är stark” är ett ordspråk som vi anser passar bra som ett 
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helhetskoncept man försöker spela på i denna affisch. En ensam människa som vinner mot 

oddsen eller får sin hämnd är en historieform som vi anser många gillar och det är det 

affischen lockar med. Titeln hjälper också till att ge känslan om kamp, kampen mot ondskan - 

bråkstakarna.   

4.3.2 Retorik 

Etos 
Man använder Jan Guillous namn för att skapa förtroende till att det är en välgjord historia då 

han är en relativt hyllad svensk författare och att boken med samma namn som filmen är 

hyllad. Mikael Håfströms namn är också tänkt att fungera som en förtroendeingivande 

variabel. Både författare och bok är inarbetat sedan tidigare som något bra. Man försöker inte 

sälja in filmen på kända skådespelarnamn, dock är deras bilder tydliga, men vi anser att då 

ingen av dem är så pass kända att man kan locka mottagare med endast skådespelarens 

utseende och inte förtydligar det med ett namn, är det inte trolig att vara så. Vår tolkning är att 

eftersom man lagt bådas namn stort i bildytans mitt är etos något man lagt stor vikt vid som 

övertygelse. 

Logos 
Färgkodningen gör att man förstår att det handlar om två sidor mot varandra. Vår tolkning är 

det goda mot det onda. Den ensamma mannen - det goda, mot männen nederst - det onda. I 

mitten, som vi anser är affischens viktigaste yta, får man reda på vem som ligger bakom 

storyn, vad filmen heter och vad regissören heter. 

Patos 
Mottagaren ska få medkännande med mannen upptill i bild. Han är det största bildelementet 

på affischens bildyta och blir därför viktigast. Färgen, blicken och ansiktsuttrycket anser vi 

ger en kall känsla som man försöker överföra till mottagaren. Närbilden innebär att man 

försökt koncentrera sig på ansiktet som tydligt visar känslor. Vi tolkar att denna känsla är 

riktad mot männen nederst i bilden. Då det inte syns några vapen eller andra mer våldsamma 

element utan mer handlar om en känslomässig konflikt mellan sidorna anser vi att patos ger 

oss genren drama. Stor vikt är lagd på patos. 

4.3.3 Resultat 
Filmens titel ”Ondskan” har som symboliskt tecken en betydelse som hjälper till att sätta 

stämning och ge ledtrådar till handlingen - en kamp mot ondskan. Man använder ikoniska 

bilder på människor som tydliga kodbärande tecken som även de sätter stämningen i filmen. 
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Myten anser vi vara tydligt gestaltat och hjälper till att ladda mottagaren med känslor som ger 

ledtrådar till handling och genre. 

Vi anser att det finns mycket retorisk tyngd i både etos och patos. Etos-argumenten finns i 

titeln som tidigare boknamn, författarnamnet till boken och regissörens namn. Man hänvisar 

till deras tidigare kvaliteter. Patos-argumenten sätter genren drama och hjälper till med 

ledtrådar om handlingen. 

4.4 Affisch 4 – Så som i himmelen (2004)  
Se bilaga 5. 

4.4.1 Semiotik 

Denotation 
Längst med övre kant så syns fyra skådespelarnamn, två mansnamn och två kvinnonamn, 

skrivna i mörkblå text men förnamnet över efternamnet i centrerad form. Männens namn är i 

hörnen och kvinnorna är alltså mellan dem. Under namnen står det vem filmen är gjord av, 

det är skrivet i samma blåa färg som namnen.  

Bakgrunden består av en ljusblå/vit himmel som täcker 2/3 delar av hela affischen. Framför 

den blå himlen så ser man tre personer. Först till vänster ser vi en ljushyad man beskuren lite 

över midjan, ser lätt solbränd ut. Han är i profil, har mörkt kort hår, han har en blå skjorta på 

sig och han ler. Spegelvänt mot honom står en kvinna med långt blont hår som är löst uppsatt, 

blårutig skjorta med ett vitt linne under. Hennes näsa möter mannens och hon ler lika brett 

som honom. Till hennes höger ser vi en annan kvinna. Kvinnan bär ett rött linne, har ljust 

brun-rött hår och även fast hon är framför den blonda kvinnans axel så är kvinna nr två 

mindre i storlek än de andra två personerna i bilden. Hon är beskuren i brösthöjd, ser glad ut 

och tittar in i kameran.  

Nederkanten av de tre personerna tonar lätt mot vitt och blir avskurna av en relativ rak 

horisont och man möts upp av ett sandfärgat fält som täcker resten av affischen. Från vänster 

kommer två personer på en cykel in i bilden, en mörkhårig man i grå tröja och mörka byxor 

och en blond kvinna med en röd tröja och jeans. Hela cykeln syns och är lätt suddig. 

Titeln av filmen ligger på två rader, större delen av den är på det sandfärgade fältet, placerad 

lätt till höger om mitten. Den första raden Så som är skrivet i blått med en vit kant runt och 

resten av titel än skrivet i rött med vit kant runt. Under texten står återigen namnen på 
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skådespelarna samt vilka som har varit med och skapat filmen, företag som varit 

medverkande har sina loggor längst ned och i nedre högra hörn syns loggan för 

distributionsbolaget - Sonet Film AB. 

Konnotation 
Affischen utstrålar en lätt känsla, trots att det är tre personer i huvudfokus. Med tre personer 

anser vi att det lätt kan bli en känsla av triangeldrama, speciellt i och med att vi har två 

kvinnor och en man istället för exempelvis tre kvinnor eller tre män. Mannen och kvinnan 

som ler mot varandra verkar helt klart ha något gemensamt, en flört eller kärlek. Kvinnan i 

rött blir utesluten från deras gemenskap, inte bara på grund av storleken och placeringen men 

även genom färgerna på kläderna. Hon ler även hon så vi tolkar att hon är glad över relationen 

mellan de andra två personerna, hon kanske är vän med någon av dem eller eventuellt släkt. 

Personerna på cykeln är svårt att se ansiktena på, så vi vet inte om det är mannen och den 

blonda kvinnan (Michael Nyqvist och Frida Hallgren) som även är på cykeln, eller om det är 

några andra personer. Det sandfärgade fältet längst ned kan antingen tolkas som sand eller en 

åker. Vi tolkar det senast nämnda då det är svårt att cykla i sand. 

Titeln är uppdelad i blått och rött precis som kvinnornas kläder, så man kan undra om filmen 

handlar om mannen i bilden och hur hans liv är delat mellan kvinnan i blått och kvinnan i rött, 

eller om det bara är gjort för det estetiska i affischen.  

Myt och identitet 
Affischen spelar på lycklig kärlek, att man hittar den man har letat efter, om man ser till paret 

i bilden. Vi finner det svårt att ta ut några konkreta förslag till livsstilar och ethics för vi anser 

att affischen har för många element som spelar in. Det är delvis paret, den ensamma kvinnan i 

rött och paret på cykeln som gör att man som mottagare blir förvirrad i vilken koppling dessa 

har mellan sig. Vi tolkar in titeln som om att det är något vackert, något himmelskt, som 

händer i filmen men när den möts av den röriga kompositionen av bilden blir det osäkert på 

vad som menas. Paret (Michael Nyqvist och Frida Hallgren) är störst av alla bildelement och 

tar blickfånget först innan man leds ned till titeln. Vi anser att det är paret som är viktigast och 

att de har koppling till titeln.  

Tittar vi på paret på cykeln så anser vi att mottagare kan se ethics i affischen i form av att män 

ska skjutsa kvinnor, kvinnorna ska sitta på pakethållaren och hålla armarna runt mannen. 

Dock är viktigt att påpeka att vi inte kan se om kvinnan och mannen utstrålar glädje eller om 
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det är panikslagna ansiktsuttryck. Vi anser dock att den övergripande känslan i affischen har 

att göra med glädje. Troligt är att mottagare tolkar kroppsspråket på det cyklande paret som 

ett tecken på ny kärlek. 

4.4.2 Retorik 

Etos 
Man visar skådespelarnamnen högst upp som sen följs av regissörens namn. Regissörens 

namn är skrivet i en fetare stil som för att understryka viktigheten i vem som har regisserat. 

Utöver namnen så syns tre av skådespelarna tydligt, ifall man inte kan namnen på dem så 

kanske mottagaren kommer känna igen dem på ansiktena, dock saknas Lennart Jähkel i bild. 

Distributionsbolaget syns enkelt och tydligt i nedre höger kant som för att påminna att det är 

en trovärdig källa.  

Logos 
Det är lite luddigt vad filmen egentligen handlar om men man kan klura ut att det kommer 

handla i störst grad kring paret i bilden. Ett tydligt logos-argument är betoningen av 

regissörens namn, gillar man regissörens andra filmer så gillar man nog denna också. 

Patos 
Det är glädje och kärlek som speglas i denna affisch. Ingenting av negativa känslor syns, utan 

vi tolkar det som en lättsam film.  

4.4.3 Resultat 
Färgerna i affischen tillsammans med de glada personerna samt det ojämna antalet personer 

(5st) gör att vi enkelt tolkar genren till romantiskt drama. Man får inte mycket anspelning till 

handlingen utan blickfånget läggs på symboliska tecken så som skådespelarna och titeln. 

Ikoniska tecken som personerna kan man läsa av koder så som ansiktsuttryck som ger oss 

information om känsla och genre.  

Vi anser att affischen inte har några tydliga livsstilar eller inte några tydliga ethics som vi kan 

tolka. Myten hjälper till att tolka genren. 

Affischen "Så som i Himmelen" använder sig av ett tydligt etos i sin kommunikation med 

mottagarna. Detta ser man i hur man har valt att framhäva kända namn istället för att berätta 

en konkret handling av filmen. 
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4.5 Affisch 5 - Masjävlar (2005) 
Se bilaga 6. 

4.5.1 Semiotik 

Denotation 
Bakgrunden för hela affischens bildyta är två nyanser av ljusblått i linjer om vart annat som 

strålar utifrån bildens mitt. Högst upp är en vit rektangel med ojämna kanter. På rektangeln är 

en ram gjord av stiliserade blommor i nyanser av rött, rosa och lila. Innanför ramen är tre 

rader text: ”Memfis Film presenterar” (svart) ”Masjävlar” (rött) och ”En film av Maria Blom” 

(svart). Framför och nedanför plattan är en närbild på en vit ung tjej sedd från ett lätt 

fågelperspektiv. Hon tar upp större delen av affischens bildyta.  Hon har en toppluva i blått, 

vitt, rött, grönt och gult i olika mönster.  

Tjejens blick är riktad in i kameran. Under och framför tjejen är ett textblock med namn. 

Störst grad har de översta namnen: ”Sofia Helin”, Kajsa Ernst” och ”Ann Petrén. Längs ner 

till höger är fyra logotyper: ”Dolby”, ”DTS”, ”Sonet Film” och ”Memfis” 

Konnotation 
Den randiga bakgrunden med lättsamma färger lättar upp stämningen i bilden. Den vita 

rektangeln har ojämna kanter, vilket gör att vi tolkar att den ska se handgjord ut. De 

stiliserade blommorna ger känslan av brodyr och typsnittet som filmens titel ”Masjävlar” är 

skrivet i, ger också känslan av hantverk. Vi tolkar det som ledtrådar till handlingen, att 

huvudpersonen håller på med hantverk och brodyr.  

Man får anta att tjejen är filmens huvudperson eftersom hon är den enda personen på 

affischen och tar upp mest av bildytan. Hennes toppluva och filmens titel ”Masjävlar” för 

tankarna till Norrland, där filmen förmodligen utspelas. Mössan ger också tolkningar till 

hantverk och fungerar även som en metonymi för Norrland. 

Affischens lättsamma men ganska glada ger tolkningen till att filmen tillhör genren komedi. 

Förmodligen med ganska torr humor. Detta baserat på de omättade färgerna på tjejen och 

hennes likgiltiga ansiktsuttryck. 

Myt och identitet 
Den lågmälde, likgiltiga norrlänningen är en livsstil och identitet som de flesta svenskar 

känner till. Detta brukar vara en ganska komisk gestaltning och det ger oss tolkningen 
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komedi. Detta ger en snabb och enkel igenkänning till vilken typ av människa huvudpersonen 

är, vart filmen utspelar sig och filmens stämning.  

4.5.2 Retorik 

Etos 
Man har valt att skriva vad man får anta är regissörens och/eller manusförfattarens namn 

”Maria Blom” i relativt stor grad under filmtitelns namn. Detta för att ge förtroende till att 

filmen håller hög kvalité om man sett andra filmer som hon varit inblandad i och gillat dem. 

Samma princip gäller för de namnen som är skrivna först och störst: ”Sofia Helin”, Kajsa 

Ernst” och ”Ann Petrén. 

I mitten av affischens bildyta möts man av tjejens ögon. De är dessutom väldigt lysande blå, 

vilket tillsammans med placering ger dem ett naturligt blickfång. Vi anser att någon som 

möter mottagare med blicken tenderar att ha en förtroendeingivande faktor och en bra 

självsäkerhet. Här ligger affischens retoriska tyngd. 

Logos 
De stiliserade blommorna, den ojämna rektangeln, typsnittet på titeln och toppluvan är alla 

tydliga försökt till att ge mottagaren information om att filmen utspelar sig i Norrland. Vi 

tolkar det som att det är viktigt att visa vem som är huvudperson och hur hon ser ut, detta 

kommuniceras tydligt med tjejens storlek och centrala placering på bildytan.  

Vad filmen heter, vem som skrivit och/eller regisserat filmen och vilka skådespelare som är 

med är skrivet i en ganska stor grad, vilket är tecken på att det är något man vill att 

mottagaren lätt ska få reda på. 

Information om filmens handling lyser med sin frånvaro. Det man får reda på är vem det ska 

handla om, men inget om själva handlingen. 

Patos 
Att tjejen är placerad i fågelperspektiv gör att man känner att man tittar ner på henne. Hon 

möter med blicken och ett likgiltigt ansiktsuttryck. Hon ser trött och le ut. Vi tolkar det som 

att det är en tjej med skinn på näsan. Detta ihop med färgsättningen gör att vi tolkar att filmen 

är en komedi med torr humor.  
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4.5.3 Resultat 
De viktigaste semiotiska tecknen anser vi vara det ikoniska fotot på tjejen som i en stor 

närbild kommunicerar koder med sitt ansiktsuttryck som förmedlar en känsla som hjälper till 

att sätta genren komedi. De ikoniska blommorna ihop med titeln och tjejens mössa fungerar 

som en metonymi som ger ledtrådar till handling.  

Mytens uppgift är här att ge ledtrådar till handling, genre och vilken typ av människa som 

huvudpersonen är.  

Namn på regissör och skådespelare syns relativt tydligt, men när de inte är några allmänt 

kända namn faller försöket till att skapa övertygelse och förtroende genom etos. En liten 

tyngd finns i patos för att sätta stämning och genre, men vi anser att den inte är speciellt 

tydlig. Vår tolkning är att filmen tillhör genren komedi. 

4.6 Affisch 6 – Heartbreak Hotel (2006)  
Se bilaga 7. 

4.6.1  Semiotik 

Denotation 
Affischens bakgrundfärg är svart. I den nedre tredjedelen syns textblock med information 

kring skådespelare, manusförfattare och liknande. Texten är skrivet i en blå färg förutom de 

två första raderna som är skrivna i en matt gult färg. De två första raderna är 

skådespelarnamn, båda kvinnliga, och de tar störst plats av all text. Texten blir gradvis mindre 

i storlek vartefter raderna byts. Längst ned till vänster syns den röda logotypen för svenska tv-

kanalen TV4. Längst upp i mitten av affischen står regissörens namn, skrivet i samma matta 

gult som skådespelarnas namn, någon grad mindre i storlek än skådespelarnas.  

Under regissörens namn syns titeln på filmen, skrivet på engelska och även den placerad i 

mitten av bredden. Det är skrivet i ett typsnitt som ska likna något handskrivet (en script) och 

den är snedställt i en vinkel så att den lutar upp mot höger. Det är i en ljusblå, nästintill vit 

färg på texten och den har en blå outline likt neon.  

Tätt under titeln så ser vi två ljushyade kvinnor som lutar sig bakåt mot höger, de är beskurna 

vid höften. Den högra kvinnan är längre än den andra så deras lutning gör att huvudena 

hamnar i samma lutande vinkel som titeltexten. Båda har på sig mörka kläder med ett ljust 

mönster på. Kvinnan till höger har en axellång tröja på sig medan kvinnan till vänster har ett 
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linne. Båda se glada ut och ser ut att njuta av situationen de befinner sig i. Bakom dem ser 

man otydliga och suddiga former i gulorange och röda färger som sticker ut ifrån den annars 

svarta bakgrunden.  

Konnotation 
Titeln påminner om hotellskyltar med sin neonliknande dragning och snedställning. Vi får 

konnotationen att kvinnorna är på ett hotell och att de ska festa på kvällen. De är glada och 

dansar till någon typ av musik. 

Namnet Heartbreak Hotel kommer i kontrast till den glada atmosfär som kvinnorna verkar 

befinna sig i. Vi tolkar att även fast de ser glada ut nu så kommer något att hända, eller så har 

något redan hänt och det är därför som de är där på hotellet. Att kvinnorna eventuellt har 

hjärtesorg som gemensam pelare, de möts på hotellet och att de bygger upp en vänskap 

genom filmen. Titeln är troligtvis en referens till Elvis Presleys låt med samma namn vilket 

ger belägg till att filmen berör musik på något sätt. Det faktum att titeln är skriven på engelska 

gör att det blir ett verbalt tecken d.v.s. ett tillfälligt tecken som bara kan tolkas utifrån de som 

förstår engelska. 

Trots alla otydliga delar som bakgrunden består av tolkar vi det som att kvinnorna är i fokus 

och verkar stå stadigt, om än lätt lutande mot höger (eventuellt lätt berusade).  

Myt och identitet 
Affischen spelar på myten om att vara i festens centrum och att man trivs där. Ser vi till ethics 

och livsstilar tolkar vi det som att är man i centrum ska man vara glad, det är en trivsam 

upplevelse att ha allas ögon på sig och det anser vi vara något som mottagarna kan känna igen 

och identifiera sig med.  

Ser vi på kvinnornas koder så som att man ska ha utsläppt hår, lite festligare kläder och en 

glad attityd när man är på fester, det är alltså inte exempelvis kostymtvång eller strikt och 

tråkigt på fester. Vi anser att myten hjälper till när vi tolkar att filmen har ett högt tempo.  

4.6.2  Retorik 

Etos 
Affischen lägger stor vikt på skådespelarnas namn samt regissörens. Logotyperna för TV4 

och SF syns även i nedre hörn så de hjälper till att man får förtroende för filmen.  
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Logos 
Trots namnet verkar det vara en rolig film. Man får inte veta så mycket kring handlingen 

utöver att kvinnorna verkar dansa och festa. Regissörens namn står tydligt, lika så 

skådespelarna som även syns i bilden. Namnen (texten) fungerar bättre som ett logos-

argument till att man ska se filmen än vad enbart bilden på skådespelarna gör.  

Patos 
Glädje, fest och livfullt. Den svarta färgen ger en tung känsla som är i kontrast till deras glada 

ansikten. Man kan tänka sig att i det tunga kommer något lättsamt. 

4.6.3  Resultat 
I denna affisch läggs ingen vikt på att kommunicera handlingen mer än att man visar ikoner 

av kvinnorna. Koder så som kvinnornas kroppsspråk och ansiktsuttryck gör att vi tolkar att det 

rör sig om dans och fest av något slag och att det tillsynes inte verkar finnas några problem i 

världen alls. 

Mottagarna kan läsa av typiska koder för hur man ser ut och beter sig när man är på fest. 

Myten ger index till tempo, känsla och genre. 

Heartbreak Hotel använder sig i störst utsträckning av etos, det ser man på hur skådespelarnas 

och regissörens namn får blickfånget i och med att de är skrivna i stor grad och i en klar gul 

färg mot den svarta bakgrunden. Man lockar mottagare genom att visa upp namn på de 

människor som har störst roll i filmen, både skådespelare och regissör.  

4.7 Affisch 7 - Göta Kanal 2 - Kanalkampen (2007) 
Se bilaga 8. 

4.7.1 Semiotik 

Denotation 
Bakgrunden är himmel och förgrunden är hav. Högst upp på bildytan är ett textblock där 

skådespelarnas namn står i relativt liten grad.  Under textblocket är en livboj som sträcker sig 

över hela affischens bredd och en stor del av höjden. Högst upp på bojen är ett textblock med 

ytterligare skådespelarnamn i mindre grad än det första textblocket. På höger- och vänsterkant 

av bojen står texten ”Lena II”. På ovansidan och bakom bojen till vänster är en äldre vit man i 

halvbild som blickar åt höger. Där på ovansidan och bakom bojen är en äldre vit kvinna. 

Mannen har kavaj och skjorta. Han är smutsig och ser ut att ha skadat sig. Kvinnan bär också 
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kavaj. Hon bär mycket smink och har bandage på huvud och vänster arm. Inuti och bakom 

bojen är tre personer i närbild. Längst fram till vänster är en äldre vit man, i mitten en 

medelålders vit kvinna och till höger en ung vit man. Alla tre tittar in i kameran och har ett 

glatt ansiktsuttryck. Mannen till vänster har kavaj och skjorta, kvinnan syns endast ansikte 

och mannen till höger har skjorta på sig. I nederkant och framför bojen är fyra personer. 

Från vänster till höger kan man se en äldre man från medelhavstrakten med blick mot 

kameran, en medelåldersman från medelhavstrakten som blickar snett nedåt höger och en ung 

man från medelhavstrakten som blickar in i kameran. Något större med ryggen vänd mot de 

tre männen är en medelålders vit kvinna som blickar åt höger. Kläderna är svåra att se män 

som är av högre medelklass. Nedanför och framför de tre männen och kvinnan är vatten med 

skummande vågor. På vågorna och fram de tre männen och kvinnan är två fritidsbåtar. En 

med svag riktning åt vänster och en i svag riktning åt höger.  

På den vänstra syns tre män och på den högra syns en man. Den vänstra båten ser något nyare 

och sportigare ut än den högra. Till höger om den högra båten är en kanot med en man i. 

Under båtarna är ett textblock med filmens titel ”Göta Kanal” överst, ”Kanalkampen” under 

och ”2” bredvid de båda raderna. Texten är skriven i relativt stor grad i en vågig form.  På 

T:et i ”Göta Kanal” sitter en fiskmås. Under titeln är ytterligare ett textblock med 

medverkandes namn och ansvarsområden. Under textblocket är ett antal logotyper. 

Konnotation 
De två personerna som är på bojens överkant berörs av likhetens lag. De har samma typ av 

kläder. De är båda skadade och är placerade på motsatt ställe mot den andra personen i bilden. 

Mannen har också sin blick riktad mot kvinnan. Detta gör att vi tolkar det som att de har 

någon typ av relation i filmen. De kanske är fiender och har orsakat skadorna på varandra 

eller har båda blivit utsatta för samma olycka. Att de är satta på varsin sida tolkar vi det som 

att de är motståndare till varandra. 

De tre personerna inuti bojen berörs av närhetens lag. De står väldigt nära varandra och att de 

är omslutna av bojen gör att de berörs av slutenhetens lag. De berörs även av likhetens lag 

p.g.a. att de har samma samhällsklass, liknande kläder, etnicitet, blick och ansiktsuttryck. Man 

får också uppfattningen att de är filmens huvudpersoner p.g.a. deras placering mitt på 

bildytan, deras stora storlek och att de är inuti bojen. 
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De tre männen och kvinnan i nederkant av bojen berörs också av närhetens lag. Dock är 

kvinnan någon större och har ryggen vänd mot männen, men är ändå placerad som att hon 

tillhör dem. De berörs även av likhetens lag när man ser till kläderna och samhällsklass, dock 

ser kvinnan ut att ha annan etnicitet än de tre männen. Vi tolkar det som att kvinnan har någon 

slags ledarroll över männen, då hon är större och har ryggen vänd mot dem, men ser ändå ut 

att tillhöra dem. De tre männen och kvinnan verkar vara motståndare till huvudpersonerna, då 

de är nära placerad till huvudpersonerna och är de personer som gestaltas störst efter 

huvudpersonerna. De två båtarna anser vi vara en ledtråd till att det är två sidor mot varandra. 

Om det är de tre i bojen mot de tre männen och kvinnan framgår dock inte, men vår tolkning 

är att sådant är fallet p.g.a. deras placeringar, grupperingar och utseenden. Mannen i kanotens 

roll är väldigt otydlig. Han är självständig och liten. Titeln ”Göta Kanal 2 - Kanalkampen” 

tyder på båtar, vatten, kanaler och tävling enligt vår tolkning. De mättade färgerna, 

ansiktsuttrycken och måsen på T:et i filmens titel gör att vi tolkar det till en lättsam 

klämcheck komedi. 

Myt och identitet 
Man försöker spela på de goda mot de onda. De onda anser vi använder sig ofta av orättvisa 

medel för att vinna. Medan de goda får klara sig med enklare medel och utan fula knep för att 

i slutet vinna mot oddsen, vilket är en allmänt vedertagen klassisk historieform. De onda 

gestaltas här med en sportigare båt och en livsstil och identitet som vi kopplar ihop med den 

italienska maffian.  

4.7.2 Retorik 

Etos 
Att visa upp många kända namn och ansikten är ett försök att skapa förtroende om att filmen 

håller hög klass, eftersom många kända skådespelare är med. De tre personerna i bojen tittar 

in i kameran med naturligt glada ansiktet. Blickar visar - lita på mig. Leendet känns inte 

påklistrat eller försäljande utan bidrar till tillit. Man spelar mer på att känna igen ansikten än 

namn då de är det som tar störst yta och är centralt i bilden. Vi anser att man har lagt stor 

tyngd på etos. 

Logos 
Man försöker ge mottagaren så mycket information som möjligt om vilka karaktärer man får 

se i filmen, vilka som tillhör vilka och vad filmen handlar om genom att visa båtarna och 

filmens undertitel ”Kanalkampen” ska också hjälpa till att ge information om handlingen. De 



TOLKNING & RESULTAT 

38 

 

skummande vågorna och ögonblicksposeringarna som en del karaktärer har, skvallrar om högt 

och fartfyllt tempo. Vi anser att man även här lagt en stor tyngd. 

Patos 
Man vill smitta av den glada rogivande känslan som huvudpersonerna har för att visa på 

vilken typ av humor det är - lättsamt och enkelt. Vi anser även att färgtonerna hjälper till att 

sätta en lättsam stämning. De fartfyllda elementen ger känslan av äventyr och tävlan. Vi anser 

att det är stor retorisk tyngd även i patos.   

4.7.3 Resultat 
De finns många ikoniska foton som ger information om både handling och känsla. De flesta 

ansiktsuttryck visar på glada koder. De ikoniska bilderna i olika grupperingar berättar också 

för mottagaren hur karaktärerna ser ut och vilka som hör ihop med vilka. Kroppsspråk, båtar i 

rörelse och fartfyllda vågor är tydliga index på att detta är en fartfylld film. Titeln som symbol 

ger information om filmens handling. 

Retoriken är tydlig på alla tre retoriska fronter. Etos finns i att man försöker övertyga genom 

skådespelarnamn och ansikten. Patos är tydlig i glada ansiktsuttryck, starka färger, markanta 

vågor och båtar är där för att ge känslan till en fartfylld och rolig komedi. Handlingen 

försöker man göra tydlig både med bilder och titel som logos-argument.  

Vi anser att man verkligen har försökt vara övertydlig på så mycket som möjligt. Frågan är 

bara om det är på gott eller ont. Vi tycker att det känns desperat att gardera sig för mycket och 

det blir en risk att mottagaren känner att det är för mycket information, att man inte orkar läsa 

och ta in allt.  

4.8 Affisch 8: Arn – riket vid vägens slut (2008) 
Se bilaga 9. 

4.8.1  Semiotik  

Denotation 
Affischen har en ljusblå-grå ton i sig, den nedre tredjedelen är helt i svart och har en lätt vågig 

horisont som illustreras av människor med svärd, flaggor och rustningar. Till vänster ser man 

blå/gula flaggor och till höger ser man röd/vita, båda grupperna är på väg mot mitten av 

bredden. I mitten av horisonten ser man en man till häst, han har ett svärd sin högra hand, han 

har en ringbrynja med huva, ett stort vitt linne med ett rött kors på bröstet. Hans blick är 
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nedslagen men riktningen han är på väg i är framåt mot kameran. Framför mannen på hästen 

står texten ”Arn”, i N:et syns samma kors som mannen har på sitt bröst och R: ets högra ben 

är förlängt så den sträcker sig till slutet på N:et. Under den röda texten ARN står resten av 

titeln i vitt ”Riket vid vägens slut”. Under hela titeln kommer ett ljusgrått textblock med namn 

på skådespelare, regissör, ljussättare etc. Det syns även en logga och längst ned, i den minsta 

textstorleken står det en webbadress ”www.arnmovie.com” 

Längs upp, i centrerad form, står det i svart text ”Historien fortsätter…”. I bakgrunden under 

den översta texten och ovan männen med flaggorna ser vi en man och en kvinna som tar upp 

den större delen av bakgrunden. Mannen står framför kvinnan, han har sin vänstra axel och 

huvudet vänt mot kameran. Männen har likadan rustning på sig som mannen på hästen. 

Mannen i bakgrunden är skitig i ansiktet, har kort mört hår och kort skägg. Hans blick är strax 

uppåt till vänster om kamerans.  

Kvinnan bakom honom har sin kropp lätt mot vänster och hon tittar även i samma riktning, 

hon står längre in i bildens djup vilket gör att hon är mindre i storlek. Hon har ljust/blont hår 

som till större delen täcks av en mörkblå luva som är en del av hennes mantel. Kvinnan täcks 

delvis av mannen till höger. Hennes ansikte är avspänt och munnen är tillsynes i en rak linje. 

Bakom personerna ser man en blå flagga med tre gula kronor som är svagt opak. Flaggan 

kommer in från vänster och man ser slutet av den i affischens högra kant. Bakom flaggan ser 

man grå-blåa moln, de täcker för ett ljus som syns genom ljusa strålar mellan molnen. 

 Konnotation 
Vi tolkar det som att historien handlar om krig, det baserar vi på soldaterna i nedre delen av 

bilden. Personer i rustning som springer mot varandra är ofta ett index på att ett krig pågår 

eller har precis börjat. Genom symbolen, d.v.s. korset, ser vi att det är tempelriddare det är 

frågan om. Kvinnan och mannen i bilden kan man antingen se som att som är med varandra. 

Dels genom att hon inte är skitig medan han är det – alltså att han är hennes soldat, att han står 

framför henne som i en beskyddande gest. Eller så kan man se det som att de skyddar 

varandra eftersom de står med ryggarna mot varandra, om man ser på närhetens lag. Men då 

mannen står framför kvinnan så känns det mer troligt att det är en beskyddande gest. Man kan 

även vända det i riktning så att man ser det som att de är i konflikt. Hon står närmast den blåa 

flaggan och under henne syns soldaterna med de blåa flaggorna medan han har ett rött kors på 

bröstet vilket man kan läsa in att han tillhör soldaterna med de röda flaggorna som är under 
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honom i bilden, d.v.s. likhetens lag. Personerna ovan är kanske fast i kriget i och med att de är 

i mitten av affischen och placerade ovanför soldaterna som springer mot varandra.  

Myt och identitet 
Myten är om hjälten som ska rädda dagen och få sin kvinna. De ethics och livsstilar som går 

att plockat ut anser vi vara att mannen/soldaten ska skydda sin kvinna. Vi ser det typiska 

koderna med hans smutsiga ansikte och hennes rena hud, d.v.s. att han får göra grovjobbet 

medan hon står bakom honom och ser på. Mottagare kan även ta till sig hur en soldat från 

korsriddartiden såg ut, bland annat att soldater bar ringbrynja med luva, man red på häst och 

att man bar det röda korset på de annars relativt vita kläderna.  

Vi anser att mottagarna kan sätta sig emot att det är just mannen som ska vara den starka och 

beskyddande. Som Foucault menar med sin ethics så ska mottagare vara kritiska till hur roller 

presenteras i media. Det är inte nödvändigtvis just mannen som ska vara den beskyddande 

utan det skulle lika väl kunna vara en kvinna som stod där. Mottagarna kan istället ta till sig 

idén/beteendet att man ska skydda den man håller kär.  

4.8.2 Retorik 

Etos 
Vi tolkar texten längst upp på affischen att detta är en fortsättning av en tidigare film, gillade 

mottagarna första filmen så kommer de gilla denna också. Det är ingens namn som dras upp 

större än någon annans kanske för att man redan ska känna till filmens skådespelare från förra 

filmen. Allra längst ned på affischen ser man en webbadress som leder till filmens hemsida 

d.v.s. vill man veta mer kan man lätt få information där. 

Logos 
Affischen pushar på att man redan vet något om filmen då detta är en fortsättning. Vet man 

inget om filmerna sen innan kan man enkelt kolla upp information på filmens hemsida. Det 

finns många tecken och koder som gör att man kan tolka in hur handlingen kan komma att se 

ut. Vi anser att karaktärerna presenteras tydligt och en central händelse i filmen är slaget som 

syns i nedre delen av affischen. 

Patos  
Känslorna i affischen är relativt avkylda p.g.a. intetsägande ansiktsuttryck. Vi tolkar in någon 

form av romans då mannen och kvinnan är placerade nära varandra, alltså närhetens lag, men 

eftersom att affischen är har en avsaknad av varma känslor är det svårt att fastställa något 
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konkret. Vi anser att affischen spelar mer på action och spänning än romantik, det syns i det 

lortiga ansiktet på mannen som tillsammans med hans ögon skapar en känsla av att något 

allvarligt kommer hända. 

4.8.3  Resultat 
I affischen finns det många tecken i form av ikoner som hjälper mottagarna att tolka och 

förstå vad det kommer handla om. Symbolen "Historien fortsätter..." är den enda i hela 

affischen som indikerar att filmen är en fortsättning.  

Myten anser vi hjälper till att berätta handlingen och mottagarna lockas in av den klassiska 

hjältesagan som historieform.  

Vi anser att det finns tydliga logos-argument i form av handling och vilka karaktärer som 

filmen kommer kretsa kring. 

4.9 Affisch 9 - Män som hatar kvinnor (2009) 
Se bilaga 10. 

4.9.1 Semiotik 

Denotation 
Bakgrunden är en översiktsbild som visar ett rum med ett svartvitt foto på en ung vit tjej i 

närbild som hänger över en eldstad som det brinner väldigt kraftig i. På var sida av eldstaden 

är en riddarerustning och en liten vägglampa. Både väggar och golv är av mörkt trä. Till höger 

på bildytan framför eldstaden är en helbild på en vit man som sitter i en stol av äldre modell. 

Hans blick är in i kameran och hans ansiktsuttryck är allvarligt. Hans sitter tillbakalutad och 

relativt avslappnat i stolen. Han har skinnjacka, tröja och jeans på sig. Till vänster på bildytan 

framför mannen är en helbild på en ung vit kvinna som sitter på huk, lätt framåtlutad med 

överkroppen. Hennes vänstra öga är täckt av hennes hår, medan hennes högra öga tittar in i 

kameran. Hon har ett allvarligt ansiktsuttryck. Hon har huva från en tröja på huvudet, 

skinnjacka och skinnbyxor. Hon ser ut att ha ett nithalsband runt halsen. I sin högra hand 

håller hon en tänd cigarrett. 

Högst upp på affischens bildyta är ett textblock med namn: ”Michael Nyqvist”, "Noomi 

Rapace” Står överst och störst och på raden under står ”Sven-Bertil Taube”, ”Peter Haber”, 

”Lena Endre” och ”Peter Andersson” något mindre. Längst ner på bildytan är ett annat 

textblock. Där är den största texten: Stieg Larssons”. På raden under står ”Män som hatar 
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kvinnor” något mindre och på raden under det ”Biopremiär 27 februari”. Under det är 

ytterligare ett textblock i extremt liten text med medverkande och ansvarsområden. Under det 

är ett antal logotyper. 

Konnotation 
Michael Nyqvist och Noomi Rapace är filmens stora namn. De har båda en viktig roll i filmen 

då båda är avbildade på affischen. De berörs av likhetens lag, då båda tittar in i kameran med 

allvarligt ansiktsuttryck och de har liknande kläder. De berörs av närhetens lag då de är 

placerade relativt nära varandra. Vår tolkning är att kvinnan har tillit att vända mannen ryggen 

till och mannen är redo att skydda kvinnan om så skulle behövas. Att de är placerade i samma 

rum gör att de berörs av slutenhetens lag också. Vi tolkar det som att de är på samma sida 

p.g.a. av dessa faktorer. Den flyktigt brinnande elden fungerar som en metonymi för någon 

ond kraft, då eld t.ex. kan konnotera skärselden och helvetet. Den är också en paradox mot det 

annars mysiga rummet som skulle kunna ha haft en mysig eld. Vi tolkar det som att de 

gömmer sig från något ont i ett hus som inte är deras normala boende. Någon med de kläderna 

och utseende har inte i regel ett hem med riddarrustningar och andra antika möbler. Vi anser 

att då kanske en fin kostym och städat utseende hade varit mer troligt. Dessutom har man inte 

ytterkläder på sig om man har tänkt mysa framför brasan.  

Kvinnan på fotot är svår att tilldela en roll. Hon tar ganska liten plats, vilket gör att man tolkar 

det som att hon inte har så stor roll. Vi tolkar det som att elden (det onda) kommer närmare 

och närmare mot henne och att något hemsk kommer hända med henne eller har hänt och att 

mannen och kvinnan ska hitta och hämnas på de som gjort henne ont. Hennes blick är också 

vänd mot kameran. Detta är ganska naturligt då det är ett porträttfoto av kvinnan. Fotot är 

svartvitt, vilket ger oss tolkningen till att det är ett gammalt foto. Personen i fråga borde då 

vara betydligt äldre i verkligheten (i filmen) än på fotot eftersom mannen och kvinnan har ett 

betydligt moderna utseende.   

Ljussättningen, färgtonerna och de allvarliga ansiktsuttrycken placerar denna film i genren 

thriller. 

Myt och identitet 
Vi anser att kvinnan är mer i fokus än mannen, så vi sammanfattar myten till att vara om den 

starka kvinnan som kan ta hand om sig själv. Med ett mer jämställt samhälle som råder nu i 

Sverige är en kvinna med attityd och hjälte-karaktäristiska drag något som mottagare kan 
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identifiera, tolka och ta till sig. Vi tolkar det som att man vill att mottagaren ska se kvinnan 

som en stark individ som inte låter sig trampas på av något. Sedan tolkar vi att mottagaren kan 

koppla ihop bilden med titeln och på så sätt få en medkänsla med kvinnan. Titeln har en 

underliggande konnotation att män som hatar kvinnor förnedrar kvinnor när de har chansen. 

Vi tolkar alltså att mottagaren ska få en känsla av hämnd och rättvisa.  

4.9.2 Retorik 

Etos  
De mest förtroendeingivande elementen anser vi vara skådespelarnas ansikten och namn som 

ska ge associationer till tidigare saker de gjort - känner man igen dem och tyckte de var bra 

förut, är de nog bra här med. Det största textelementet är ”Stieg Larssons”. Detta ska också 

fungera som en slags kvalitetsstämpel. I övrigt känns det som att man har försökt göra 

affischen estetiskt tilltalande, vilket indirekt höjer tankarna om kvalitet på filmen. 

Logos 
Man har försökt skapa en stämning i bilden snarare än att förklara handlingen. Det vi tolkar är 

att mannen och kvinnan är på samma sida. Elden är en metonymi för det onda och kvinnan på 

fotot på väggen är utsatt för det onda. Man sätter stort värde i att informera om att det är Stieg 

Larsson som ligger bakom. Filmens titel är också relativt stort, likaså de två skådespelare som 

har huvudrollerna. Vi har tolkat att man anser det vara ganska viktigt att informera mottagaren 

om när filmen har biopremiär dessutom. 

Patos 
Vi har tolkat att man verkligen vill förmedla känslan av något hemskt och att hämnd ska 

utkrävas på grund av det. Den känslan ges med ljussättningen, elden, de allvarliga 

ansiktsuttrycken med blicken i kameran, den tuffa klädstilen och kvinnans hårda sminkning. 

4.9.3 Resultat 
Ikoniska bilder på personerna med ansiktsuttryck och kroppshållning är koder som visar på 

likgiltighet och allvar. Detta ihop med ljussättningen, elden och kläderna blir en tydlig kod till 

vilken genre filmen tillhör och filmens stämning. Titeln som symbol hjälper också till att sätta 

stämningen då dess innerbörd är stark och obehaglig.  

Myten gör filmaffischen politiskt korrekt och även om jämställdheten är på väg att bli jämnare 

i vad media porträtterar för olika livsstilar och identiteter, blir denna porträttering 
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intresseväckande p.g.a. att den bryter mot normen. Den livsstil som porträtteras anser vi vara 

något som tilltalar många idag, vilket gör den lätt för mottagaren att ta till sig . 

Den retoriska tyngden anser vi dels ligger i etos genom att locka mottagaren med 

skådespelarnamn, bild på skådespelarna, författarnamn och dels i patos genom färgtoner, 

ansiktsuttryck och miljöbild för att ge stämningen i filmen. Vi tolkar filmen till thriller. 

4.10 Affisch 10 – Snabba Cash (2010) 
Se bilaga 11. 

4.10.1  Semiotik 

Denotation 
Affischen är väldigt enkel i sitt uttryck. Uppe till höger så ser vi texten ”Tre vänner 

presenterar” och under det följer ett mansnamn skrivet i mörkrött och under det presenteras 

filmens titel skrivet i svart på två rader. Under filmtiteln står regissörens namn i samma 

mörkröda färg som innan. Bakgrunden är vit och det står en ljushyad man till vänster av 

affischen, affischens avslut beskär lite över knäna på honom. Mannen har på sig en kostym 

med en vit skjorta och en gråblå slips, hans hudton är ljusblå och han har händerna vid 

sidorna. Hans huvud är lätt riktad mot höger vilket också är hans blickriktning, hans ögonbryn 

är ihopdragna och munnen sammanbiten 

I mannens kostym syns några foton, dels på en man som röker, en man som riktar en pistol åt 

vänster, ett blont par som kysser, två personer framför en bil samt en flicka som sitter vid ett 

bord och ritar. Bilderna i kostymen har också en blågrå ton i sig men inte lika kraftig som på 

mannen själv. Nere vid högra hörnet finns ett litet textblock med information om datumet för 

biopremiären, skådespelare, företagslogotyper samt en webbadress.  

Konnotation 
Med de symbolerna/ikonerna som vapnet, cigaretten, flickan, kyssen, mannens seriösa uttryck 

samt filmens titel gör att vi får konnotationen att detta är en film som handlar om den undre 

världen, med droger och illegala vapen. Frågan vi ställer oss är om personen på bilden är med 

i trasslet eller om han är en polis eventuellt en journalist/advokat, som jobbar under 

täckmantel för att ta reda på vilka illegala handlingar som sker i de undre kretsarna av 

samhället. Vi finner det svårt att tolka men troligt är att har med de undre kretsarna att göra, 

baserat på att bilderna är i hans kostym och vi tolkar det som att han har dem nära. 
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Mannen på bilden har inget vapen i handen men däremot har han en kostym på sig. Vi anser 

att vapen är en symbol för makt p.g.a. att vapen kan döda och att kostymen kan ses som en 

maktsymbol då den symboliserar en högre utbildad människa som har pengar. Detta grundar 

vi i, som vi nämnde i teoridelen med Giddens lifestyle sector, att mottagare är van att se dessa 

koder (kostym, slips och välvårdat yttre) på exempelvis politiker och advokater utifrån det 

som presenteras i media. Mannens hållning hjälper till att vi tolkar det som att han har makt 

eller kräver respekt, han ser ut att vara redo och vaksam på sin omgivning. 

Myt och identitet 
Man spelar på myten om personen med den kalla attityden som har en högt uppsatt position i 

någon typ av kriminell verksamhet.  

Vi har tolkat ut livsstilen/identiteten att har man kostym på sig är det ett tecken att man har en 

högre position i någon form av organisation. Det grundar vi på hans ansiktsuttryck och 

kroppshållning som i kombination med affischens dova färger får oss att tänka på allvarliga 

situationer.  

4.10.2 Retorik 

Etos 
Filmen är baserad på en bok, vilket vi ser genom att de skriver författarens namn precis 

ovanför titeln på filmen. Under titeln ser vi regissörens namn vilket ger argumentet att gillar 

du författaren eller regissören borde detta vara en film för dig. 

Logos 
Logos-argumenten för filmen ligger dels i författarens och regissörens namn, dels i de olika 

bilderna i mannens kostym. Vi anser att handlingen inte är tydlig men att tecknen 

kommunicerar känslan av filmen och dess genre. 

Patos 
Namnet på filmen samt den kyliga blå tonen ger oss en känsla av att fara ligger och lurar, att 

det måste gå fort och man ska vara snabbtänkt för att överleva. Vi tolkar det som att det inte 

är humor i denna film utan vi anser, baserat på tecken, koder och färgtoner att filmen är en 

thriller.  
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4.10.3 Resultat 
"Snabba Cash" har ett avskalat manér, alla bilder på miljöer och karaktärer läggs i 

huvudpersonens kostym. Vi anser att dessa ikoner ger oss filmens stämning och känsla. Vi 

anser att affischens tydligaste symbol är titeln, den förstärker vad ikonerna förmedlar. 

Myten hjälper oss att tolka fram en identitet och livsstil till personen i affischen samt att förstå 

stämningen och genren.  

Vi anser att affischen lägger vikt på etos genom att kommunicera vem det är som är bakom 

filmen (författaren Jens Lapidus), vem som har regisserat och vilket som är 

produktionsbolaget. 

Även vikt läggs på patos, detta syns genom färgvalet på huvudpersonen samt genom hans 

kroppsspråk och sammanbitna uttryck. Man får den hårda och allvarliga känslan av en film 

från thrillergenren.  
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5 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel knyter vi ihop säcken och förklarar vårt resultat och våra slutsatser samt ger 

svar på forskningsfrågorna: Med vilka tecken och koder kommunicerar man och vilken 

funktion fyller de i affischen? Med vad och på vilket sätt övertygar man mottagare att filmen 

är sevärd och intressant? Vi tar även upp exempel på vidare forskning. 

5.1 Slutdiskussion 
Affischerna kan vid första anblick se olika ut, det tolkar vi som försök till att sticka ut bland 

mängden affischer på den svenska marknaden. När vi gått in på djupet har vi funnit att trots 

olikheter har affischerna många gemensamma grundstenar. 

Med utgångspunkt från vår första forskningsfråga "med vilka tecken och koder kommunicerar 

man och vilken funktion fyller de i affischen?" har vi funnit att ikoniska tecken av människor 

är närvarande vid samtliga affischer i vårt urval. Dess utformning varierar men vi anser att det 

är tydligt att man visar ansikten när man använder sig av människor i affischerna.  Det 

symboliska tecknet som alltid finns med är den skrivna titeln men den varierat i blickfång och 

funktion. Vi har tolkat det som att ibland låter affischen mottagarna se titeln först som vi kan 

se i exempelvis filmaffischen till "Ondskan". Medan i affischen till "Män som hatar kvinnor" 

fångar man upp mottagarnas blick med bilden, följt av författarnamn och sen titeln.   

Vi anser att ikonerna vi har funnit har som funktion att visa hur karaktärerna ser ut och ge en 

inblick i deras identitet. Vi anser det allmänt vedertaget att om man ska se en film vill man 

veta hur huvudkaraktären ser ut, detta för att veta vem det är man får följa. Vi anser dessutom 

att för mottagare kan även huvudpersonens identitet vara något som man tar till sig när man 

överväger om en film är intressant. Vi anser att titeln kan bidra till tolkningen av handlingen, 

sätta en känsla och genre. Titeln har också som funktion att ge mottagarna en konnotationsväg 

när de läser av affischen. För att tydliggöra detta kan vi exempelvis ta affischen till 

"Masjävlar" och byta ut titeln till "Snabba Cash". Konnotationen av ikonen tjejen i luvan 

tillsammans med symbolen snabba cash skulle exempelvis kunna bli en prostituerad tjej som 

söker arbete i Norrland.  

De namn som presenteras i affischerna är symboler som informerar om vilka som var 

medverkande i skapandet av filmen. Dessa har funktion att skapa igenkänning och 
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associationer till tidigare skapelser av dem och dessa symboler är viktiga etos-argument som 

vi kommer ta upp mer ingående längre fram.  

Vi har funnit att de koder som är vanligt förekommande är ansiktsuttryck och kroppsspråk. De 

görs tydliga med beskärningarna närbild och halvbild. Dessa koder anser vi fungera som 

känslobärare och stämningssättare. I vissa fall kan man även se miljöförankrade koder i form 

av översiktsbild som hjälper till i tolkningen av handlingen i form av vart och när filmen 

utspelar sig samt att i viss mån sätta stämningen.  

Enligt Fiske (2009) är koder ett system med tecken som struktureras och godkänds av 

medlemmar i en kultur. Vi anser att många olika ansiktsuttryck är koder som är gemensamma 

för i princip alla kulturer i världen. Större delen människor på jorden kan tolka de mest 

grundläggande ansiktsuttryck så som arg, glad och ledsen. Vår tolkning är att användningen 

av ansikten i filmaffischerna är p.g.a. att de är enkla medel att använda för att förmedla 

känslor. Vi anser att ansiktsuttryck som kod har som funktion i vårt urval av filmaffischer att 

förmedla känslor, stämning och därmed genre.  Ett tydligt exempel i vårt urval är närbilderna 

på personerna i mitten på affischen till "Göta Kanal 2 - Kanalkampen". Deras glada 

ansiktsuttryck förmedlar en glad känsla och som mottagare förstår man vilken typ av film 

detta är - komedi. 

Kroppsspråk precis som ansiktsuttryck anser vi ha många gemensamma koder i kulturer 

världen över. Inte i samma utsträckning dock, då t.ex. sättet att hälsa på varierar en hel del. 

Grundläggande kroppsspråk som t.ex. visar på aggressivitet, avståndstagande, glädje och 

andra känslor är det vi menar på i detta fall. Precis som ansiktsuttryck anser vi att de också har 

som funktion att förmedla känslor, stämning och därigenom genre. Ett tydligt exempel i vårt 

urval är affischen till "Män som hatar kvinnor". Kroppsspråket som de båda personerna har 

visar tydligt på självsäkerhet och attityd. 

Med utgångspunkt från vår andra forskningsfråga "med vad och på vilket sätt övertygar man 

mottagare att filmen är sevärd och intressant?" har vi kommit fram till att man använder sig av 

myter/identitet, etos, logos och patos på olika sätt och varierad mängd.  

Bignell (2009) förklarar myten som att den tar ett tecken och tar ut den självklara 

konnotationen av det tecknet utifrån en specifik kultur. Vi har kommit fram till att myten 

tillsammans med lifestyle sectors och ethics används i vårt urval för att sätta stämningen, 

fördjupa karaktärerna och berätta handlingens grundläggande historieform. Ett tydligt 
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exempel är filmaffischen till "Arn - Riket vid vägens slut" där vi anser att historieformen 

"hjältesagan" porträtteras. Dessa historieformer är det som är myten och den funktion vi har 

funnit att myten har i vårt urval är att kommunicera något som de flesta mottagare känner till. 

Mottagaren kan då förstå handlingens grundform eller vad filmens handling går ut på i stora 

drag.  

Ett tydligt exempel på hur lifestyle sectors fördjupar karaktären och gör det tydligare vilket 

typ av identitet karaktären har är i affischen till "Män som hatar kvinnor". Kvinnan i affischen 

har vissa tydliga livsstilsbundna accessoarer så som halsband och armband med nitar, kläder 

av skinn, cigarett i handen, den mörka sminkningen och huvan på huvudet. Dessa är alla 

tecken på en person med en hård attityd och livsstil. Som mottagare anser vi att man då kan 

förstå vilken typ av människa som porträtteras. 

Vad det gäller de tre retoriska tilltalen etos, logos och patos har vi funnit att: Etos som enligt 

Carlsson och Koppfeldt (2008) handlar om trovärdighet används i vårt urval av filmaffischer 

genom att berätta för mottagaren om vilka som medverkat i filmens produktion på ett eller 

annat sätt. Antingen genom att visa ansikten på skådespelare eller i text skriva ut namn på 

skådespelare, regissören, manusförfattaren, författaren till boken som filmen bygger på (där 

fallet är så) eller genom att ge affischen ett estetiskt tilltalande uttryck. Detta för att skapa 

igenkänning och få mottagaren att återkoppla till filmer (och böcker) som personerna tidigare 

medverkat i. Ett tydligt exempel i vårt urval är i affischen till "Män som hatar kvinnor". Det 

största textelementet i hela affischen är namnet "Stieg Larsson" som har skrivit boken som 

filmen är baserad på. Då namnet till och med är skrivet större än titeln som annars brukar vara 

största textelement, är det tydligt att man vill göra mottagaren uppmärksammad och medveten 

om författarnamnet och på så sätt ge en återkoppling till Stieg Larssons verk och försöka sätta 

en liknande kvalitetsstämpel på denna film. 

I Carlsson och Koppfeldt (2008) kan man läsa att logos handlar om att få information och 

argument för att kunna dra slutsatser utifrån vad som är logiskt och sannolikt. Vi har funnit att 

man i vårt urval av filmaffischer använder sig av logos främst för att försöka berätta filmens 

handling och karaktärer. Detta för att ge mottagaren en insikt i handlingen för att skapa 

intresse. I vårt urval är "Grabben i graven bredvid" ett tydligt exempel där miljöbilden och 

kossan är logiska argument för vart det kommer utspela sig och de två personerna visar tydligt 

på vilka karaktärer som är med och deras relation. 
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Patos som enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) handlar om att väcka någon typ av känsla har 

som funktion i vårt urval av filmaffischer att ge en känsla, sätta stämningen och därmed 

vilken genre filmen tillhör. Att som mottagare få reda på vilken genre filmen tillhör anser vi 

vara grundläggande för att kunna avgöra om filmen kan vara något som intresserar. Det är 

med andra ord viktigt att kunna ge denna information till mottagaren. Patos kommuniceras 

genom färgnyanser, färgtemperatur, färgmättnad, ljussättning, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

titel. Att läsa av genre är något som för de flesta går nästintill på automatik. Man behöver 

sällan fundera över vilken genre filmen tillhör. Att använda sig av patos är med andra ord 

något som samtliga affischer i vårt urval använder sig av på ett tydligt sätt. För att ta ett 

exempel kan man på affischen till "Göta Kanal 2 - Kanalkampen" se på de glada 

ansiktsuttrycken, de mättade klara färgerna, ljusa ljussättningen och typsnittets vågeffekt i 

titeln att detta är en rolig film. 

En filmaffisch är mer eller mindre en annons för en film. Den är till för att göra reklam för en 

film och då locka mottagare att bli intresserade och gå och se filmen. Vi har tittat på hur 

affischerna är uppbyggda och vilka olika element man använder sig av. I stora drag har vi 

funnit att filmaffischer i vårt urval visar vad filmen kommer beröra i form av plats, karaktärer 

och handling, vilka skådespelare är med, vem har regisserat och/eller skrivit manus och vilken 

genre tillhör filmen. Vi anser att detta åstadkommer man i vårt urval av filmaffischer genom 

att använda ikoner på människor som bär på koder i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk, 

symboler i form av text med skådespelarnamn, regissörsnamn, författarnamn, filmbolagsnamn 

och filmens titel. Man presenterar historieformer, livsstilar och identiteter med hjälp av myter. 

Etos övertygar att filmen håller en hög kvalitet. Logos berättar handlingen och patos ger 

filmens känsla, stämning och genre. 

Alla dessa element och verktyg används olika mycket. Vår tolkning är att alla filmaffischer 

har olika förutsättningar, styrkor och svagheter. Vi anser att det är en balansgång i att 

presentera dessa element och att använda sig av de olika verktygen. Dessutom att inte försöka 

vare sig för mycket eller för lite, utan precis lagom svenskt. 

5.2 Vidare forskning 
Vi har riktat in oss på meddelandet, ett förslag till vidare forskning skulle vara att se på 

mottagaren och hur den uppfattar filmaffischen. Eventuellt se om tolkningen av affischen 

skiljer sig åt om man har sett filmen eller inte. Man kan titta på hur affischer till samma film 

skiljer sig åt i olika länder. 
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Titta på om filmer från andra länder använder sig av elementen och verktygen i samma eller 

annan utsträckning och tyngd. 

Titta på ett mer representativt urval.  

Man kan jämföra nutidens affischer med äldre affischer eller jämföra affischer till filmer som 

har uppföljare för att se hur första filmens affisch skiljer sig åt från den uppföljande filmen 

exempelvis Göta Kanal-trilogin eller Arn-filmerna.  

Ett förslag är att göra en kvantitativ undersökning i samma stuk som vår, för att se om det 

hade varit en bättre metod att använda.  
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Bilaga 1: Konstruktion av kvalitativ semiotisk och retoriks analys. 

Denotativ nivå - bildbeskrivning. 

 Vad man ser: Människor, föremål, miljö, situation. 

  Tecken: Ikon, symbol och index. 

  Hur man ser:  Gestalt, placering, skärpa, blickriktning, ljus/kontrast. 

Konnotativ nivå 

 Tolkning: Koder, funktioner, associationer.  

Myt och identitet 

 Tolkning: Barthes myt med Giddens Lifestyle sectors och Foucaults ethics. 

Retorisk analys - Tre argumentationstyper:  

Etos: Med vad och hur övertygar man genom förtroende?  

Logos: Med vad och hur övertygar man med logisk information?  

Patos: Med vad och hur övertygar man med känslor? 

Resultat 

Definiera resultatets funktion konkret och kortfattat med koppling till forskningsfrågorna. 

 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 2: Filmaffisch "Jalla! Jalla!" 

 Memfis Film AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012. 

 



BILAGOR 
 

 

 

 Bilaga 3: Filmaffisch "Grabben i graven bredvid" 

Filmlance International AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012.  



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 4: Filmaffisch "Ondskan" 

Moviola Film & Television AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 

2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 5: Filmaffisch "Så som i himmelen" 

GF Studios AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 6: Filmaffisch "Masjävlar" 

Memfis Film Rights4 AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 7: Filmaffisch "Heartbreak Hotel" 

Sweetwater Filmrights II AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 8: Filmaffisch "Göta Kanal 2 - Kanalkampen" 

GF Studios AB & KB Kanalkampen. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 

2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 9: Filmaffisch "Arn - Riket vid Vägens slut" 

AB Svensk Filmindustri. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012.



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 10: Filmaffisch "Mäns som hatar kvinnor" 

Yellow Bird Millennium Productions AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets 

bildarkiv 2012. 



BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 11: Filmaffisch "Snabba Cash" 

Tre Vänner Produktion AB. Bilden är hämtad från Svenska Filminstitutets bildarkiv 2012. 
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