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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida Apple, ett av världens största 

varumärken, anpassar sina reklamfilmer efter den lokala kulturen i USA och UK. För 

att genomföra den tvärkulturella studien användes en kombination av semiotisk 

textanalys och litteraturstudie. Två nivåer användes för att analysera materialet, först 

ett makroperspektiv över samtliga 81 reklamfilmer och sedan ett mikroperspektiv 

över de åtta filmer som hade en motsvarighet i respektive land. Resultatet visade att 

Apple anpassar sina reklamfilmer på ett flertal områden. Makroanalysen visade flera 

övergripande strukturella skillnader, samt att flera av de reklamfilmer som var 

exklusiva i respektive land anknöt till lokala kulturella företeelser och fenomen. 

Mikroanalysen visade flera syntagmatiska och paradigmatiska skillnader, både i de 

verbala och visuella tecknen. 
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1. Inledning 
Världen vi lever i blir alltmer global, och dess processer genomsyrar alla delar av vårt 

liv. I början var det mest företag och det finansiella fältet men nu är större delen av 

världen integrerad i det globala nätverket. Globaliseringen får även följder för 

ekonomin då det har öppnats en internationell marknadsplats, till följd av 

teknologiska innovationer inom långdistanskommunikation, som har gjort att 

tvärkulturell kommunikation har ökat markant (Chirkova, 2011, s. 4). Men alla får 

inte lika mycket utrymme på den globala arenan. Det finns något paradoxalt i hur 

kulturer influerar varandra. Samtidigt som globaliseringen av bildflöden leder till 

ökad cirkulation av idéer, koncept, politik och bilder, så främjar den även 

multinationella företag och inflytandet som kraftfulla nationer har över dem med 

mindre resurser. Det transnationella kulturflödet leder alltså både till en 

homogenisering av kulturen samtidigt som den fostrar diversifiering, hybriditet och 

nya globala publiker. Även om dessa flöden tenderar att gynna kraftfulla nationers 

kulturer så har studier visat att de aldrig blir riktigt lika i de länder som imperialiseras. 

De omvandlas och görs till egna versioner och samtidigt som den tekniska 

utvecklingen har fört kontinenter och länder närmare varandra så har den även gjort 

att vi har blivit mer medvetna om kulturella skillnader (Struken & Cartwright, 2009, 

s. 389). 

Robert Foster (citerad i Struken & Cartwright, 2009), amerikansk professor i 

antropologi vid Oxford University, beskriver bl.a. hur Coca-Cola, som ett globalt 

varumärke, har marknadsförts olika på olika platser. Företaget använder lokala 

strategier för att först få befolkningen att identifiera sig med varumärket och senare 

för att bli en del av den nationella identiteten. Men Coca-Cola är inte det enda 

varumärke som företaget säljer. De har mer än hundra olika varumärken i över 200 

länder, som för bilden av att deras verksamhet är huvudsakligen lokal. De betalar 

lokal skatt, anställer lokal arbetskraft och tillverkar produkter som är designade för att 

passa lokala smaker.  

Café-företaget Starbucks använder sig av en mer standardiserad strategi, då de 

säljer samma produkter och stilar oavsett kultur (Struken & Cartwright, 2009, s. 402). 

Förespråkare av den standardiserade strategin rekommenderar att internationella 
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annonsörer ser världen som om den vore en homogen marknad. De hävdar att 

konsumenters behov och värderingar runt om i världen blir alltmer lika, vilket gör att 

standardiserade metoder är mer effektiva. De påpekar också att standardiserade 

kampanjer ger marknadsföraren större kontroll över innehållet, minskade kostnader, 

en mer enhetlig varumärkesprofil och förenklad strategisk planering (Jain, 1989; 

Johansson & Thorelli, 1985; Kaynak & Mitchell, 1981; Walters, 1986). De som är 

kritiska mot standardiserad reklam menar att olikheter mellan kulturer förhindrar 

homogenisering. De anser att reklam som skildrar inhemsk kultur och dess 

värderingar är effektivare än reklam som ignorerar dessa värden (Ahmed, 2001, s. 

203; Biswas, S., Hussain, M. & O’donnell, K., 2009). Ett exempel där 

marknadsföringen misslyckats, då kulturella skillnader ignorerades, var när Volvo 

försökte att marknadsföra en bil på samma sätt över hela Europa år 1990. Kampanjen 

lades snabbt ner på grund av dålig respons och Volvo återgick till den strategi som 

fungerat tidigare – de fokuserade på säkerhet i Storbritannien och Schweiz, status i 

Frankrike, pris i Sverige och prestanda i Tyskland (Brierley, 1995, s. 18). Trots att 

tvärkulturell kommunikation kan vara en mödosam och kostsam procedur så är det en 

essentiell del i expansiva företags vardag. 

Enligt Bob Batchelor (2011), professor i kommunikation och kultur, så kan 

framgångsrika amerikanska företag inte förlita sig på den inhemska försäljningen för 

att bibehålla en hög marknadsandel. En betydande internationell närvaro behövs 

också. En förflyttning in i utländska marknader för att sälja varor och tjänster är något 

som får konsekvenser för ett företags marknadsföring, och i många fall krävs 

anpassning.  

Det multinationella teknikföretaget Apple, Inc. har prisats många gånger för 

sitt sätt att marknadsföra produkter – bl.a. genom att inte visa några produkter 

(Livingstone, 2014, s. 211). Enligt Batchelor (2011) är Apple ett företag som har 

anpassat sig särskilt bra till kulturella skillnader (s. 50).  Randall Livingstone (2014) 

har pekat ut Apples användning av grafik, logotyper och reklam tillsammans med 

mytiska budskap som viktiga delar i att bygga företagets anseende. Det är just 

anseende, inte produkter, som företaget har fokuserat på i sin marknadsföring, en 

strategi som kritiker utpekat som kortsiktig och hämmande (Gable, 2008). Trots 

kritiska uttalanden så har företaget sedan lanseringen av deras första mobiltelefon 
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iPhone 2007 haft en kraftig tillväxt och är idag, enligt Forbes, världens mest 

värdefulla varumärke. De har även utsetts till ”World’s Most Admired Company” sju 

år i rad (Badenhausen, 2013). Enligt Batchelor (2011) så beror framgången på en 

förståelse för lokala kulturer. Istället för att pressa amerikanska slagord på utländska 

marknader så anpassar eller återskapar Apple meddelanden och innehåll för specifika 

målgrupper, snarare än att översätta direkt från originalversionerna. Genom att 

fokusera på liknande bildspråk, med ändrat innehåll, hanterar de kulturella klyftor och 

skapar något som fångar essensen och andan i vad som är lokalt relevant och 

meningsfullt.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera huruvida kultur influerar 

utformningen av reklam. Ett vidare syfte är att försöka belysa frågor som är relaterade 

till kulturell anpassning av marknadsstrategier vid affärer över kulturella gränser. 

Denna studie fokuserar på ett multinationellt företag, Apple, Inc., och en av deras 

större internationella reklamkampanjer – ”Get a Mac”. I undersökningen ska följande 

frågeställningar besvaras: 

 

1. Vad är den generella strukturen i Apples kampanj ”Get a Mac”? 

2. Finns det några element som kan kategorisera reklamfilmerna? 

3. Finns det några skillnader och/eller likheter mellan Apples reklamfilmer i 

USA och UK? Om ja, vilka? kan dessa skillnader relateras till kulturen i dessa 

länder? 

4. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån analysen i denna studie om kulturens 

inverkan på reklam?  

1.2. Bakgrund 

Apple är ett amerikanskt multinationellt företag som designar, utvecklar och tillverkar 

hårdvara och mjukvara inom hemelektronik. Företaget grundades i Cupertino, 

Kalifornien, år 1977 av Steve Jobs och Steve Wozniak. Apples första kommersiellt 

marknadsförda produkt var persondatorn Apple II, som fick ett mottagande utan 

motstycke inom branschen (Persson & Henriksson, 2014).  
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1.2.1. ”1984” 

Apples framgångar fortsatte när de år 1984 lanserade persondatorn Macintosh i en av 

modern tids mest ikoniska och prisade reklamkampanjer ”1984” (Scott, 1991; 

Shields, 2001; Matzer, 1998). Reklamfilmen introduceras för första gången under 

årets Super Bowl match. Linda M. Scott (1991) beskriver hur matchens kommentator 

förlorade fattningen: ”wow, what was that?”, och så var pratet igång. Alla tre 

amerikanska tv-nätverk bevakade nyheten på kvällsnyheterna, precis som 50 lokala 

nyhetskanaler. Reklamen visades endast en gång på nationell tv men ansågs inom 

veckor från visningen vara en reklamlegend (s. 67). Enligt Luke Dormehl (2014), 

skribent på Cult of Mac, genererade reklamen närmare 45 miljoner dollar i gratis 

reklam till följd av intresset. Enligt Ronald E. Shields (2001), professor inom konst 

och masskommunikation vid Sam Houston State University, var det under denna 

kampanj som Apples företagsidentitet började etableras. Logotypen presenterades 

tillsammans med produktens innovativa funktioner samt någon mytisk anknytning. 

Deras mytiska anspelningar kopplade bilder av Adams förvisning från Edens lustgård 

och Davids seger över Goliat med Apples kamp mot IBM. Kampanjen introducerade 

även temat om individuell frihet, eller frigörelse, genom konsumtion av Apple 

produkter (Shields, 2001, s. 202). 

”1984” stod i skarp kontrast till vågen av reklam som innehöll patriotiska 

budskap och familjevärderingar under Ronald Reagans presidentskap. När Kodaks 

serie ”Because Time Goes By”, producerad 1984 och 1985, visade bilder av ett 

amerikanskt Eden (Himmelstein, 1994, s. 224) så var framtiden som skildrades i 

Apples ”1984” mindre idealistisk. Reklamfilmen, som bygger på en roman med 

samma namn av George Orwell, skildrar ett dystopiskt samhälle där den fria tanken 

och det fria handlandet är förbjudet. I reklamfilmen sitter alla människor och tittar på 

en skärm där ”Big Brother” meddelar dagordningen. Ansiktsuttrycken är likgiltiga 

och deras uniforma kläder och rakade huvuden får dem att se ut som kloner. 

Reklamen var en kritik mot standardiseringen av komponenter och operativsystem 

som skedde inom branschen. Under den tiden var det i stort sett två läger, där Apple 

var på den ena sidan mot IBM och kloner av deras produkter på den andra (California 

Computer Care, 2005). Arthur Asa Berger (2000), professor i kommunikations-

vetenskap vid San Francisco University, skriver att den blonda kvinnan som kastar 
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släggan i ”1984” reklamen fungerar som en ”Eva” figur som leder människor till 

kunskap om gott och ont. 

1.2.2. ”Think Different” 

Mot slutet av decenniet ersattes framgången av stora ekonomiska förluster och 

fallande marknadsandelar. Mellan år 1996 och 1997 rapporterade Apple förluster på 

totalt 1.85 miljarder dollar och en marknadsandel på 3 %, till skillnad från nästan 10 

% år 1991 (Burrows, 1997; Williams, 1999). För att vända trenden återanställde 

Apple grundaren Steve Jobs år 1997, som sparkats tolv år tidigare. Han började med 

att skära ner antalet produkter och fokusera verksamheten. Därefter lanserades 

kampanjen ”Think Different” tillsammans med Lee Clow, från reklamfirman TBWA 

Chiat/Day. Det var samma firma som skapat den tidigare ”1984” kampanjen. Enligt 

Jeremy Miller, talesperson för reklamfirman, så var kampanjens syfte att etablera en 

varumärkesidentitet. Genom att hylla ett flertal kreativa innovatörer skulle filmen 

framhäva varumärkets centrala värden, kärleken för utforskning och innovation, och 

återigen ge ett implicit löfte om självförverkligande genom Apples produkter 

(Shields, 2001, s. 204). Kampanjen vann bl.a. en Emmy för ”Outstanding 

Commercial” år 1998. Marla Matzer (1998), skribent på Los Angeles Times, skriver 

att motiveringen var att Apple lyckades att både tilltala sina kärnanvändare, 

professionella kreatörer, och samtidigt fånga andra som gillade att se sig själva som 

kreativa genier. Detta gjordes utan att använda sig av en konventionell 

reklamutformning, som riktade sig mot företags- och masskonsumtionsmarknaden. 

Kampanjen riktade sig istället till individer som identifierade sig med företagets 

rebelliska status. Det var ett steg tillbaka till samma värden som porträtterades i den 

tidigare ”1984” reklamkampanjen. Apples kampanj ”Think Different” byggde vidare 

på samma rebelliska värderingar och gav publiken en komplex upprepning av Edens 

mytologi. Den utmanade publiken att förändra världen, att inte nöja sig med status 

quo, och hyllade de personer som både konstnärligt eller fantasifullt gjorde kreativa 

saker (Shields, 2001, s. 207). 

1.2.3. ”Switch” 

Den 10 juni 2002 lanserade Apple sin nästa stora reklamkampanj, ”Switch”. Serien 

bestod av 34 reklamfilmer som var 30 sekunder långa. I varje reklamfilm presenteras 
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en person som berättade om sitt byte från Windows till Mac. Enligt Apple bestod 

filmerna av ”riktiga” människor, och inte skådespelare, som med sina egna ord 

berättade om varför de valde att byta operativsystem. Kampanjen skilde sig i många 

avseenden från de tidigare stora reklamkampanjerna. Dessa filmer fokuserade i större 

utsträckning på Apples produkter, användningen av dessa och fördelarna gentemot 

konkurrenterna. Kampanjens livslängd blev relativt kort och serien fasades gradvis ut 

under 2003 (Apple.com - Switch). 

1.2.4. ”Get a Mac” 

Det är detta tema, med reklam om Apples fördelar över PC, som senare 

återupplivades i ”Get a Mac” kampanjen 2006. ”Get a Mac” kampanjen var en tv-

reklamserie som även den producerades av reklambyrån TBWA\Chiat\Day. 

Kampanjen var aktiv mellan 2006 och 2009 och visades i USA, Canada, Japan, 

Australien, Nya Zealand och UK. Serien bestod av 66 st. reklamfilmer som 

producerades i USA, 15 st. från UK och 12 st. från Japan, som bestod av handling, 

dialog och skådespelare med lokal förankring. 

I den amerikanska versionen spelas Mac av skådespelaren Justin Long (född 

1978 i Fairfield, Connecticut, USA) och PC av författaren och komikern John 

Hodgman (född 1971 i Brookline, Massachusetts, USA). Long hade redan innan sin 

debut i ”Get a Mac” medverkat i en lång rad av både oberoende produktioner och 

Hollywood filmer. Han började sin karriär i komikergruppen LaughingStock, där han 

efter ett antal framgångsrika framträdanden hade vunnit roller i några oberoende 

filmer, bl.a. Sci-Fi komedin Galaxy Quest från 1999. Därefter tog karriären fart och 

Long fick roller i flera framstående filmer, där han bl.a. vann pris för bästa biroll i 

Vince Vaughns film Dodgeball – En komedi som siktar lågt (2004). I hans biografi på 

Internet Movie Database (IMDb) beskrivs Long som en sympatisk, pojkaktig 

skådespelare med tjocka ögonbryn och ett vänligt leende. Majoriteten av de filmer 

som han deltagit i har varit komedier av olika slag, vilket även ligger i linje med hans 

roll som Apples talesperson i ”Get a Mac”. 

Hodgman har ingen karriär inom film bakom sig utan är mer känd för sina 

komiska böcker och stå upp akter. Han publicerade sin första bok 2005 med titeln The 

Areas of My Expertise (2005), ett komiskt kompendium inspirerat av Poor Richard’s 

Almanac och The Book of Lists, med den lilla skillnaden att allt som står i boken är 
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falsk information. I och med lanseringen av boken gjorde Hodgman sitt första TV 

framträdande på ”The Daily Show”, där han kom klädd i beige kostym, ljus skjorta, 

glasögon och orange slips. I framträdandet talar han om all den bisarra fakta som 

förekommer i boken med en helt seriös och monoton ton. Hans akt är slående lik den 

roll han senare spelar i ”Get a Mac” (The Daily Show, 2005). 

I den brittiska versionen av ”Get a Mac” spelas Mac av den brittiska 

komikern, skådespelaren och författaren Robert Patrick Webb (född 1972 i Boston, 

Lincolnshire, UK). PC spelas av David Mitchell (född 1974 i Salisbury, Wiltshire, 

UK), även han brittisk komiker, skådespelare och författare. Tillsammans bildar de 

komikerduon ”Mitchell and Webb”. Paret träffades först under en provspelning för 

Footlights produktion av Cinderella år 1993 (också känd som Cambridge University 

Footlights Dramatic Club). Paret satte ihop sitt första drama tillsammans i januari 

1995, ett uppträdande om första världskriget vid namn Innocent Millions Dead or 

Dying. I en intervju med The Guardian beskriver Webb pjäsen som ”fucking terrible” 

(Mitchell, 2006). Deras samarbete fortsatte och de skrev bland annat manus till 

serierna Big Train, Bruiser och The Mitchell and Webb Situation, en sketch serie som 

gick i sex episoder på Play UK (BBC, 2014, Robert Webb). Under 2003 fick paret 

huvudrollerna i komediserien Peep Show, där de spelade rumskamraterna Mark 

Corrigan och Jeremy ”Jez” Usborne. Mitchell spelar en osäker mellanchef vid namn 

Mark, som arbetar på en stor bank, vars enformiga vardag bryts av alla de sociala 

missförstånd han orsakar. Webb spelar en självbelåten och kämpande musiker vid 

namn Jeremy, även kallad ”Jez”. Serien blev omedelbart omtyck och nominerades till 

”BAFTA television award” för ”best situation comedy” 2004. Serien fortsatte i åtta 

säsonger och paret vann bl.a. ”best TV comedy award” vid British Comedy awards 

2006 (Bede, 2014). Deras roller i serien påminner mycket om de roller som de senare 

spelar i Apples reklamkampanj ”Get a Mac”. 

De brittiska reklamfilmerna i ”Get a Mac” kampanjen möttes av hård kritik i 

den brittiska pressen. Charlie Brooker (2007) skriver i The Guardian att valet av de 

bägge skådespelarna var både självklart och märkligt. Det var ett logiskt val eftersom 

”alla” i Storbritannien tyckte om dem, men märkligt med tanke på deras karaktärer i 

serien Peep Show – serien som de mer eller mindre blivit synonyma med. Där spelar 

Mitchell en nedtryckt och neurotisk underdog medan webb spelar en självisk och 
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självgod posör. Brooker (2007) skriver att när man ser reklamen tänker man ”PCs are 

a bit rubbish yet ultimately lovable, whereas Macs are just smug, preening tossers.”. 

Enligt Pettie (2007) så provocerade reklamen fram fientlighet hos pressen. En 

journalist beskrev Apples kampanj som ”worse than not funny”, med slutsatsen att de 

två komikerna hade begått ”an act of grave betrayal” i och med användandet av deras 

komedi för företagsändamål. 

  



 

 

 

 

9 

2. Tidigare forskning 

2.1. Tidigare studier om Apple 

Under de senaste 25 åren har det genomförts en mängd undersökningar av Apples 

marknadsföring. 

  Scott (1991) använder sig av Burkes teorier, om text som strategier för att 

hantera situationer, i sin läsarorienterade studie av Apples ”1984” Super Bowl reklam 

(s. 70). Vid närmare undersökning av reklamfilmen kunde hon se hur bilder, ljud och 

uppenbara metaforer användes för att likställa köpet av en dator med en revolutionär 

handling, något hon beskriver som en ideologisk manöver. I både form och idé 

använde sig reklamen av myten som skapats om IBM som ”the Big Blue” och vände 

den från lugnande och positiv till totalitär och negativt. Hon beskrev kampanjen som 

en radikal strategi, med en kontroversiell reklamfilm, som fick legendarisk effekt på 

publiken. Analysen belyste även ett tidigt försök från Apple att etablera kampen 

mellan den vardagliga, kreativa, individen och den organisatoriska, arbetande, 

människan. 

Shields (2001) använder begrepp från Foucault och Levi-Strauss när han 

argumenterar för att Apple använder mytologi i form av kulturella ikoner för att 

koppla samman konsumenternas strävanden med ny teknik i deras ”Think Different” 

reklam från 1997. Bilderna av Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Bob Dylan, Martin 

Luther King JR och 14 andra kända individer som visuellt övergår i varandra skapar 

vad Shields beskriver som en speglad heterotopisk plats av förnyelse och möjlighet (s. 

212), eller vad han senare kallar för en Apple dominerad värld fylld av konsumenter 

som alla, paradoxalt, tänker olika – ”Think different” (s. 215). 

Livingstone (2011) undersöker sättet som klass, konsumtion och identitet 

struktureras i den amerikanska delen av Apples kampanj ”Get a Mac”. Han använder 

sig av Roland Barthes teori kring meningsstrukturer samt Stuart Halls metod för 

närläsning och begreppet artikulation för att reflektera över hela det multimodala 

innehållet. Livingstone (2011) kom fram till att kampanjen införlivade moderna 

dominanta ideologier gällande identitet, konsumtion och klass, men att mycket av 

detta doldes genom konsekvent skildring av överdrivna dikotomier. Studien 

identifierade tre binära strukturer: arbete mot fritid, sjukdom mot hälsa och 

problematik mot enkelhet. Dessa dikotomier används för strukturera klass, 
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konsumtion och identitet på ett sätt som inte enbart tilltalar individer utan även 

samhället som stort. Exempelvis skriver han att PC representerar den postindustriella 

identitetskrisen och att han tillhör en utanför-grupp där alla drabbas av sjukdomar 

(”Living with Vista”).  

Nevid och Pastva (2014) undersökte huruvida det fanns korrelationer mellan 

personlighetsdrag och valet av datortillverkare, Mac eller PC, bland studenter på St. 

John’s University i New York. De använde sig av ”Big Five” modellen (öppenhet, 

neuroticism, öppenhet för nya upplevelser, behag och noggrannhet), en modell som 

används frekvent inom forskning av personlighetsdrag i många olika kulturer. De 

kom fram till att de fem personlighetsdragen från ”Big Five” inte kunde särskilja 

mellan Mac och PC användare. De fann däremot att de respondenter som visade på 

högre nivå av neuroticism tyckte att priset var viktigare än användarvänligheten, det 

motsatta gällde för lägre nivåer. Personlighetsdraget neuroticism är kopplat till 

benägenhet för ångest, oro, skuld och emotionell instabilitet. De som fick högre värde 

på öppenhet för nya upplevelser lade större värde vid pålitlighet än på stil. En person 

som har högt på denna kategori tenderar att vara mer fantasifull, intellektuellt nyfiken 

och öppen för icketraditionella värderingar. De var mindre påverkade av populära 

uppfattningar om stil vid val av varumärke och mer fokuserade på hur en specifik 

produkt fungerar. Totalt sett visade studenterna mer fördelaktiga attityder till Mac på 

ett antal faktorer som rör ungdomlighet och stil. De såg Mac datorer som mer visuellt 

attraktiva, häftiga, ungdomliga och spännande än PC datorer. PC fick istället högre 

poäng på ”prisvärdhet” och ”bra för spel”. Studien visade även att Mac ägare hade 

mer positiva implicita attityder och starkare självidentifikation med Mac datorer än 

vad PC-ägare hade med PC datorer. 

2.2. Bidrag till kunskapsutvecklingen 

Ett antal olika tvärkulturella analyser av reklam har genomförts mellan olika 

industriella länder. Merparten av dessa är bra på att belysa ämnet i allmän bemärkelse 

eller i kategorier av medium – så som tv, tidningar, internet, osv. Tvärkulturella 

studier vars syfte är att studera en specifik marknad eller ett multinationellt företags 

reklam är ett område som det forskats relativt lite i. Antalet tvärkulturella studier som 

använder kvalitativ metod är också begränsat, merparten av de studier som finns 

behandlar ämnet efter en kvantitativ innehållsanalytisk metod.  
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Det finns en hel del forskning som undersöker och analyserar Apples 

reklamkampanjer. Dessa är oftast av kvalitativ karaktär och fokus ligger alltid på den 

reklam som producerats i USA. Det saknas studier som undersöker den reklam som 

skapats i övriga världen. 

Denna studie söker att bygga vidare på den omfattande forskning som tidigare 

utförts inom fälten och bidra till att fylla de just nämnda hål som existerar.  
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3. Teori 
För att analysera materialet utgår denna studie ifrån den semiotiska analysmodell som 

presenteras av Arthur Asa Berger (2013). Bergers (2013) sammanställning av det 

semiotiska fältet bidrar med en utarbetad teoretisk plattform samt ett analytiskt 

verktyg efter vilket den semiotiska analysen utförs. Vidare kommer litteraturstudiens 

resultat att vägas in i den samlade teoretiska bedömningen av analysen. 

3.1. Semiotik 

Trots att intresset för tecken och sättet de kommunicerar på har en lång historia (bl.a. 

filosofen John Locke (1632-1704) har visat intresse i sina verk) så brukar forskare 

framhäva att den moderna semiotiken härstammar från verk av två män – den 

Schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) och den amerikanska 

filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914) (Berger, 2013; Bignell, 2002).  

3.1.1. Semiologi 

När Saussure började utarbeta semiologin i början på 1900-talet var syftet att 

analysera språkets formella struktur. Han visade att språk är uppbyggda av tecken 

som kommunicerar betydelse, och han förväntade sig att alla typer av ting som 

kommunicerade mening hade potential att kunna studeras på samma sätt som det 

lingvistiska tecknet. Han betraktade det verbala språket som ett av många 

teckensystem, och språkvetenskapen som en underavdelning av en mer allmän 

vetenskap som studerar tecknens liv i det sociala livet (Bignell, 2002, s. 1; Kjørup, 

2004, s. 16).   

Saussure föreslog att vår perception och förståelse av verkligheten är 

konstruerad av de ord och andra tecken som vi använder. Enligt honom styrs dessa 

konstruktioner av kultur och samhälle och inte av natur och biologi. Han menar att det 

lingvistiska tecknet är arbiträrt och bygger på överenskommelser mellan systemets 

användare. Dessa system är olika på olika platser, ett ord som har en viss betydelse i 

en given kontext kan vara meningslös i en annan. Langue är det ord som han 

använder för att beskriva den samling av konventioner och regler som konstruerar 

varje teckensystem. Varje tecken i langue får sitt värde utifrån hur det skiljer sig från 

övriga tecken i systemet, de förvärvar sin betydelse genom att kontrastera sig från vad 

de inte är (Bignell, 2002, s. 9; Gillespie & Toynbee, 2006, s. 11). 



 

 

 

 

13 

Sättet som tecken systematisk grupperar sig på inom langue kallar Saussure 

för koder. Bignell (2002) använder termen klädkod för att beskriva begreppet. I vårt 

samhälle finns det exempelvis särskilda klädkoder som män bör följa när de går på ett 

formellt bröllop, så som kostym och slips. Dessa klädesplagg är tecken som kan väljas 

från en nästan oändlig uppsättning manskläder, men gruppering gör att just de 

plaggen kommunicerar ett kodat meddelande av ”formalitet”. Även när kläder fyller 

praktiska funktioner (som vid användandet av lättare kläder vid sportutövning) så ger 

koder social mening till våra val, så som koder för vad som är trendigt eller vilka 

kläder som är manliga och kvinnliga. 

I sin analys av de lingvistiska tecknen påvisade Saussure att varje tecken är 

indelat i två delar, det första kallade han signifier (det materiella uttrycket) och den 

andra signified (det immateriella innehållet).  

3.1.2. Betydelsens två steg: denotation och konnotation 

En av de efterföljare som vidareutvecklade Saussures lingvistiska semiologi var den 

franske litteratur- och konstforskaren Roland Barthes. På 1960-talet släppte han en 

rad teoretiska och konkreta textanalyser som behandlade olika teman inom 

semiologin. I dessa beskrev han att varje tecken innehar två ordningar av beteckning, 

något han kallade för denotation och konnotation. Denotation beskriver han som den 

första direkta betydelsen (dess uppenbara betydelse, vad vi ser) och konnotation som 

den andra indirekta betydelsen (vad vi associerar det vi ser med). I sina verk påvisade 

Barthes distinktionen mellan de två betydelsenivåerna och gav insikten om att 

tecknens innehåll varierar med tid och rum. Han identifierade att samma uttryck kan 

betyda skilda saker för olika människor i olika tider, det som en gång hade positiva 

konnotationer kan under en annan tidsperiod ha negativa (Gripsrud, 2011, s. 148). 

Berger (2013) presenterar en tabell där de båda begreppen jämförs: 

 

Konnotation Denotation 

Figurativ 

Det betecknade 

Indirekt 

Föreslår betydelser 

Ordagrann 

Betecknare 

Uppenbar 

Beskriver 
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Mytens sfär Existensens sfär 

Tabell 1. Jämförelse av konnotation och denotation, ur Berger (2013), s. 17. Förf. 

översättning. 

3.1.3. Syntagmer och Paradigm 

Som regel är en syntagm detsamma som en stats, men i en mer utvidgad betydelse 

kan man tänka sig att begreppet hänvisar till förlopp-dimensionen i en text – en helhet 

längs en tidsaxel eller en ordningsföljd av tecken. Olika språk har olika regler för 

satsföljden, hur olika satsdelar fogas samman. Detta ger producenten ganska stora, 

men inte obegränsade, valmöjligheter vid konstruktionen av satser. De kategorier man 

kan välja bland när platserna i syntagmet ska fyllas kallas paradigm. Om man övergår 

från en grammatisk analys till en semiotisk betydelseanalys gäller liknande 

förhållanden. Man kan säga att all betydelseproduktion är organiserad i syntagmer, 

där de enskilda elementen valts ut från paradigm, som är grupper av ord eller andra 

tecken med besläktad betydelse. Dessa tecken med besläktad betydelse kan antingen 

vara av typ parasynonymi, en partiell betydelselikhet, som exempelvis mellan sval, 

kall och frusen. Men de kan också vara antonymer, motsättningspar så som ljust 

kontra mörkt eller kallt kontra varmt (Gripsrud, 2011, s. 164). 

Den franske filmsemiotikern Christian Metz (1982) fann i sina studier att 

paradigmet består av en rad enheter som konkurrerar om samma plats i den 

syntagmatiska kedjan, och att varje vald enhet får sin betydelse genom en jämförelse 

med de andra som kunde ha uppträtt på samma plats. Man märker influensen från 

Saussures idé om språket som ett system av skillnader. 

Texters paradigmatiska dimension – valet av element i den syntagmatiska 

kedjan och de elementens förhållande till alternativen – utgör nyckeln till deras tema, 

dvs. vad de handlar om och hur de behandlar sitt ämne. Valet av karaktärer i en fiktiv 

berättelse är ett paradigm där otaliga val kan göras som påverkar perceptionen av 

narrativet (Gripsrud, 2011, s. 166). När Dennis Porter (1982, citerad i Gripsrud, 2011) 

undersökte karaktärs-paradigmet i amerikanska såpoperor fann han flera tematiska 

strukturer. Skådespelarna var i de övre tonåren och medelåldern, och samtliga var 

yrkesmässigt lyckade personer. De var välbärgade och välklädda, bodde i stora hus 

som var skinande rena utan att någon städade (s. 126). Den karakteristik som de 
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amerikanska såpoperaförfattarna har att välja bland om de vill hålla sig inom 

genrekoden säger en hel del om den amerikanska kulturen. Om man exempelvis 

jämför med brittiska såpoperor så rymmer dessa en helt annan bredd och ett mer 

vardagligt urval av karaktärer. (Gripsrud, 2011, s. 166). 

Berger (2013) framför att den paradigmatiska analysen av texter involverar 

sökandet efter dolda oppositioner vars syfte är att skapa mening. Han menar att 

forskaren ska söka efter binära eller polära oppositioner därför att betydelse skapas 

genom etablerandet av relationer, och den viktigaste typen av relationer vid 

meningsskapande är den oppositionella. De flesta strukturalister har gått så långt att 

de hävdar att binära oppositioner är den mest grundläggande funktionen i det 

mänskliga sinnet för produktion av mening. Implikationen blir att alla texter som har 

någon form av mening innehåller systematiska och sammankopplade oppositioner, 

oavsett om de är berättande eller inte. Många människor är inte medvetna om dessa 

oppositioner - och ibland är de bara antydda - men utan skillnader finns det ingen 

mening (Berger 2013, s. 25).  

3.1.4. Televisionens semiotik 

När det gäller film och TV väljer man kameravinklar, ljussättning och liknande 

utifrån en tänkt arsenal av möjligheter, och varje val ger en betydelse som skulle 

förändras om man gjorde andra val (Gripsrud, 2011, s. 165). De multimodala bilder 

som produceras är kulturellt laddade och används för att framkalla prefererade 

konnotationer hos åskådarna. 

Varje medium innebär begränsningar som styr vilka konstformer och genrer 

som är passande. Berger (2013) beskriver att TV är ett närbildsmedium (”close-up”), 

som är bättre anpassat för att skildra karaktärer än stora actionscener. Han noterar att 

ett produktionselement som är intressant att undersöka i TV är hur kameravinklar 

används för att skildra scenen. Han listar de viktigaste vinklarna och vad de vanligtvis 

betyder som följer: 
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Betecknande (vinkel) Definition Betecknade (betydelse) 

Närbild 

Medium långt ifrån 

Långt ifrån 

 

Fullständig bild 

Endast ansikte 

Större delen av kroppen 

Miljön och karaktärerna 

 

Hela kroppen av personen 

Intimitet 

Personlig relation 

Kontext, omfattning, 

offentligt avstånd 

Social relation 

Tabell 2. Ur Berger (2013), s. 33. Förf. översättning. 
 

Kamera arbete och redigeringsteknik kan undersökas på liknande vis: 

 

Betecknande Definition Betecknade 

Panorering ner 

Panorering upp 

Dolly in 

Tona in 

Tona ut 

Klippa 

Torka 

Kameran ser nedåt 

Kameran ser uppåt 

Kameran rör sig närmare 

Bilden kommer fram på blank skärm 

Skärmen blir blank 

Byta från en bild till en annan 

Bilden torkas av från skärmen 

Makt, auktoritet 

Litenhet, svaghet 

Observation, fokus 

Början 

Slut 

Samtidighet, spänning 

Påtvingat slut 

Tabell 3. Ur Berger (2013), s. 34. Förf. översättning. 
 

Här ser vi en del av alla de tekniker som används för att skapa olika stämningar i Tv-

produktioner. Användandet av ljussättning, färg, ljud effekter och musik är andra 

element som kan undersökas på liknande vis. 
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4. Metod och material 
De metoder som kommer att användas för att besvara frågeställningarna i denna 

studie är en kombination av textanalys och litteraturstudie. Textanalys antyder en 

explicit lingvistisk analysmetod men faktum är att begreppet, i något utvidgad form, 

även innefattar semiotiska teoretiska begrepp och perspektiv (Ekström & Larsson, 

2012). Det är i det avseendet som metodiken kommer att användas i denna analys. 

Studien använder Bergers (2013) checklista för semiotisk analys av TV för att 

analysera objektet samt en litteraturstudie för att koppla resultatet till tidigare 

observationer och kulturella tendenser. Metoderna används för att reflektera över 

samtliga aspekter av innehållet i reklamkampanjen (dialog, visuella element, musik 

och text) och dess strukturella och kulturella egenskaper. Genom att analysera de båda 

reklamserierna i respektive land (USA och UK) och ta del av tidigare forskning inom 

ämnet så kan de identifierade elementens betydelse och strukturella egenskaper 

jämföras med tidigare observerade kulturella strukturer i respektive land. 

4.1. Litteraturstudie 

I litteraturstudien presenteras en kortfattad översikt av forskningsfältet inom kultur, 

reklam och tvärkulturella studier. Sökmotorn Discovery användes för att söka efter 

referensgranskade forskningsartiklar som var relaterade till dessa ämnen. Utöver 

forskningsartiklarna inkluderades även relevant forskningslitteratur inom de olika 

områdena. Kombinationen av studier med olika forskningsproblem ger denna 

undersökning en tillförlitlig plattform för forskningen och diskussionen. 

4.2. Semiotisk analys av ”Get a Mac” 

För att få en holistisk bild av innehållet i kampanjen så inleddes analysen med en 

genomgång av samtliga reklamfilmer, de 66 amerikanska och 15 brittiska inslagen. 

De lokaliserades med hjälp av videotjänsten YouTube.com och länkarna bok-

markerades (Se bilaga 1 för fullständig lista av samtliga reklamfilmer). 

Vid genomgången av inslagen inventerades presenterade element löpande för 

att identifiera ursprungliga mönster och övergripande dialog. Foss (2009) beskriver att 

denna initiala process används för att leta efter observerbara aspekter av artefakten 

som kan ge ledtrådar till dess struktur och ideologi. Tillvägagångssättet är även 

givande för att skapa en övergripande bild av de tecken som förekommer. Vid första 
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anblick kan dessa tecken tyckas enbart vara enkla denotationer, men så är sällan fallet 

i reklamfilmer. Tecknen konnoterar ofta betydelser som kommer från kulturell 

betingning. Det är därför viktigt att notera samtliga element som tycks inneha någon 

form av betydelse (Bignell, 2002). Varje reklamfilm kommenterades, ofta var det 

unika fraser eller dialog, produktionselement eller direkta tankar och associationer. 

Efter att samtliga inslag hade setts så hade ett antal anteckningar, med upplevda 

trender och initiala intryck, placerats i ett dokument. De initiala strukturella skillnader 

som kunde identifieras mellan de båda länderna markerades. 

Av de 15 reklamfilmer som producerats i UK så var det åtta som hade en 

motsvarighet bland de amerikanska, som var uppbyggda efter likartad syntagmatisk 

struktur. Samtliga av dessa analyserades närmare, tillsammans med dess amerikanska 

motsvarighet, med hjälp av Bergers (2013) checklista (se bilaga 6). Denna består av 

frågeställningar som utgör fundamentet i denna semiotiska analys. Det är inte säkert 

att samtliga frågor används genomgående, utan de frågor som leder till signifikanta 

fynd är dem som kommer att lyftas. För att analysera hastigheten på musiken i 

reklamfilmerna (BPM – Beats Per Minute) användes Logic Pro X ”Beat detection”. 

Efter att samtliga åtta filmer hade analyserats så tolkades de funna elementen och dess 

betydelse mot tidigare forskning inom fältet. 

Kombinationen av makro och mikro perspektiv ger möjligheten att både 

analysera hela kampanjens generella struktur men även att gå in på mindre 

komponenter, analysera syntagmatiska och paradigmatiska skillnader mellan de olika 

produktionerna.  

4.3. Begränsningar 

Valet av den textanalytiska metoden medför även begränsningar. Textanalys handlar 

om texter, här i den vida bemärkelsen - innehåll. En textanalytisk undersökning av en 

reklamfilm kan ge oss kunskap om verkningsmedel och innehåll i denna genre, men 

den ger ingen inblick i hur åskådaren upplever filmerna och vilka faktiska effekter de 

får hos publiken. Om de frågeställningar som önskas besvaras av studien innefattar 

publikens reception bör andra metoder användas, exempelvis receptionsanalys 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Litteraturstudien tar här en stödjande 

roll och bidrar med empirisk fakta från studier utförda med receptionsmetoder. 
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Berger (2013) skriver att den vanligaste kritiken mot semiotisk analys är att 

den är så inriktad på att undersöka förhållandet emellan olika element, och hur 

mening skapas i en text, att den ignorerar kvaliteten i själva verket. Vidare skriver han 

att ett annat problem med semiotisk analys av television och televiserade texter är att 

de saknar ett starkt teoretiskt fundament. De flesta studier som använder semiotisk 

metod på senare år har intresserat sig för film, inte Tv.  

Den semiotiska metoden har även kritiserats för dess subjektiva perspektiv. 

Bignell (2002) framför att den ideologikritiska forskaren gör anspråk på en position 

utanför ideologin, där densamme säger sig kunna urskilja strukturer objektivt. Faktum 

är att forskningsdiskursen i sig är lika konstruerad som den diskurs som analyseras. 

Både Bignell (2002) och Berger (2013) poängterar att den semiotiska metoden bör 

hanteras varsamt, och undvika extremism, i analysen av teckensystem.  

Berger (2013) skriver i sin slutsats att om den semiotiska analysen används på 

rätt sätt, dvs. med tidigare nämnda begränsningar i åtanke, kan den leda till kritiska 

läsningar av betydande värde och nytta. 
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5. Litteraturstudie 
I denna sektion presenteras en översikt av forskningen inom kultur, reklam och 

tvärkulturella studier. 

5.1. Kultur 

Traditionellt har begreppet kultur använts för att referera till grupper av människor 

som bor i samma geografiska område, talar samma språk, ber till samma gud, och 

beter sig på ett liknande sätt vid vardagliga aktiviteter. Idag har begreppet fått 

förändrad innebörd. Nationen som en geografisk enhet fungerar inte längre som en 

synonym för kultur. Den främsta anledningen är att människor i politiska stater idag 

representerar en ökad variation av etniska grupper och livsstilsval, och nu influeras 

dessa av en mer spretigt samling transnationella kulturella symboler och stilar. Även 

de nationsstater som baseras på religion har misslyckats att undvika den globala 

kulturtrenden (Lull, 2000, s. 130).  

Enligt Williams (1962) så är kultur ett ”visst sätt att leva” som delas av ett 

samhälle och som formas av värderingar, trosuppfattning, traditioner, materiella 

objekt och territorium. Han menar att kultur är en komplex och dynamisk ekologi av 

människor, saker, världsbilder, ritualer, dagliga aktiviteter och inställningar. Kulturen 

genomsyrar både vad vi gör och hur vi gör det, ”vårt sätt att göra saker”, och det 

avslöjar vem vi är och vem vi inte är. Den tillgängliggör ramarna inom vilket vi 

känner oss själva och andra, ger samhörighet till kulturens medlemmar samtidigt som 

den markerar skillnader emot andra. 

Kultur är ett flöde som går fram och tillbaka genom den kollektiva 

medvetenheten, undermedvetandet, minnet och sociala praktiker. Den existerar 

abstrakt i form av en grupps seder, traditioner, värderingar och institutionaliserade 

idéer, men den tar även form i hur sådana abstraktioner materialiseras i rutinmässiga 

sociala interaktioner. Det är i denna dynamiska koppling, mellan abstraktion och 

praktik, som kulturens innebörd framträder. Även om människor och grupper tenderar 

att se sitt sätt att leva som bättre eller sämre än andras så är kultur, ur ett vetenskapligt 

perspektiv, inte hierarkiskt ordnat. Alla har kultur, ingen kultur är inneboende bättre 

än någon annan, och kulturell rikedom härrör inte enbart från ekonomisk ställning 

(Lull, 2000, s. 131).     
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Denna beskrivning skiljer sig avsevärt från den klassiska föreställningen, där 

kultur är synonymt med upplysning eller högkultur (Thompson, 1990). I denna 

klassiska bemärkelse är kultur ett kapital som individen kan få vid födsel, tjäna 

genom meriterande aktiviteter såsom fullbordan av högre utbildning eller vinna 

genom att gifta in sig i rätt familj. Definitionen refererar till kultur som en standard 

för intellektuell och spirituell suveränitet, och diskriminerar mellan ”kultiverade” och 

”okultiverade” personer. Fortfarande reproduceras denna indelning, inte minst i 

svenska medier, där termen används på ett elitärt sätt (Lull, 2000, s .131). Lull (2000) 

skriver att kultur i den vetenskapliga bemärkelsen, som ”allmängiltig” eller som 

”vardagslivet”, är ett orubbligt demokratisk ideal som stör eventuella anspråk om 

kulturell likformighet eller överlägsenhet (s. 131). 

Enligt Samuel P. Huntington (1996), statsvetare och professor vid Harvard 

University, så refererar kultur, i många fall, till stabila biologiska, materiella, sociala 

och spirituella former som omger och influerar oss från födseln. Av en mängd olika 

anledningar så tenderar de flesta människor att inte färdas långt från dessa medfödda 

former. Vi ärver språk, nationalitet, familj, social klass, religion, och många andra 

vanor som skapar vardagen - såsom de sorter av mat vi äter, och våra grundläggande 

mönster i verbal och icke-verbal kommunikation (s. 126). Pierre Bourdieu, professor i 

sociologi vid Collège de France, gjorde samma observation när han studerade 

bondesamhället Kabylien i Algeriet på 1950-talet. Invånarna där tycktes uppträda 

intuitivt ”riktigt”, enligt ganska komplicerade kulturella beteenderegler, i olika 

situationer – som Bourdieu som utomstående var tvungen att lära sig som man lär sig 

ett nytt språk. Det fanns alltså givna regler som verkade inbyggda, ungefär som den 

kunskap vi förvärvat när vi lärt oss simma eller cykla. Dessa socialt givna regler har 

han sedan slutet av 1960-talet kallat habitus. Habitus är, i Bourdieus mening, lagrade i 

kroppen som en uppsättning handlingstendenser eller dispositioner - som en 

uppsättning hypoteser om den sociala verkligheten, antaganden om vad som är 

möjligt och omöjligt att göra eller uppnå. Detta socialt betingade system av 

dispositioner präglar individens sätt att tänka, välja och handla. Vår habitus påverkar 

exempelvis vilken utbildning vi väljer, studier har visat att universitetsstudier är mer 

vanligt för barn till akademiker (Gripsrud, 2011, s. 100-103 ). Dessa mer statiska arv 

beskriver de ovilliga elementen i kultur – egenskaper som vi har lite, eller ingen, 
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kontroll över och vars influens aldrig kan bli helt undanröjd. Men kulturer är aldrig i 

ett givet permanent tillstånd, de förändras, utvecklas och övergår i nya stadier. 

Samtidigt som konstruktionen, och omkonstruktionen, av kulturens materiella och 

diskursiva egenskaper sker så skapas även individens eller gruppens identitet. Detta är 

särskilt verkligt idag då kulturella former har blivit mer och mer symboliska, 

medierade, syntetiska och mobila, vilket har gjort att vissa kulturella element – 

särskilt de som är relaterade till konsumtion och stil – har blivit mer tillfälliga än 

någonsin tidigare. Dessutom går det inte längre att prata om kultur som en enhetlig 

social kraft. Grupper och individer har idag en poly-kulturell profil (Lull, 2000, s. 

132).  

James L. Watson (1997), professor i antropologi vid Harvard University, 

skriver att kultur inte är någonting som människor ärver i form av ett odifferentierat 

block av kunskap från sina förfäder. Enligt honom är kultur en uppsättning av idéer, 

reaktioner och förväntningar som är under konstant försändning, i takt med att 

personen och grupperna själva förändras (s. 8). 

De dynamiska elementen, över vilket vi kan utöva en betydande kontroll, är de 

villiga aspekterna av kultur. Mänsklig kommunikation – utbytet av meningsfulla 

symboler i form av social interaktion – är det sätt sådan förändring sker. Betydelsen 

av härkomst, religion, tradition, språk, arbete, giftermål, familj, grannskap, fritid, 

sociala institutioner, osv. reproduceras och modifieras genom denna symboliska 

interaktion. Kultur är alltså inte enbart ting, värderingar och sätt att vara, utan också 

hur dessa ting, värderingar och sätt att vara tolkas och kommer till medvetande genom 

rutinmässig kommunikation och social praktik (Lull, 2000). 

Kulturens främsta funktion är att bidra till kognitiv och social stabilitet. Den 

för samman individer i grupper för att skapa mening, ordning och trygghet (Lull, 

2000, s. 133). David Chaney (1994), professor i sociologi vid Durham University, 

menar att kultur verkar på flera nivåer och genom ett antal former för att ge 

samhällslivet en förutsägbar struktur, något som förstärker stabilitet. I en värld som 

blir alltmer individualistisk och nöjeslysten så är alltså kultur en bindande kraft som 

förenar människor och producerar stabilitet (s. 139).  

Kultur är det ramverk utifrån vilket vi tolkar oss själva och andra. Den 

tillhandahåller en mall genom vilket interpersonell kunskap genereras, ger 
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konsekvens och enhetlighet åt våra meningssystem och inspirerar till en känsla av 

välbefinnande. Kultur organiserar hur vi skiljer mellan gott och ont, känd eller okänd, 

vän eller fiende, tråkigt eller spännande, osv. Den är grunden på vilket vi formar vår 

personliga eller kollektiva identitet, och den ger en känsla av tillhörighet till bredare 

sociala gemenskaper. Kultur ger oss också möjligheten att uttrycka individualitet och 

personlig stil (Lull, 2000, s. 134).  

5.2. Reklam 

Konsumentprodukter och varumärken tillsammans med den reklamen som säljer dem 

strävar efter att skapa en bild av vad som ska begäras, vilka människor som är 

avundsvärda och livet som ”det borde vara”. Reklamen presenterar en abstrakt värld, 

ofta en fantastisk sådan, som är placerad i en tänkt framtid. Den ger löften om bättre 

självbild, ett bättre utseende, mer prestige och ett fullbordande genom konsumtion. 

Modern reklam tenderar också att interpellera med konsumenter som kunniga tittare 

som förstår att reklamen lovar mer än vad de kan hålla. Vissa annonser presenterar sig 

även som något annat än reklam – som konst och former av underhållning (Sturken & 

Cartwright, 2009). 

John F. Sherry, Jr.(1987) beskriver reklamen som en starkt bidragande faktor 

till hur människor tolkar världen. Enligt honom är reklam ett kulturellt dokument, ett 

sätt att presentera och uppfatta världen på. Reklam kombinerar mänskliga värderingar 

med varor och tjänster genom att tillföra psykologisk-kulturell betydelse långt bortom 

en produkts funktionella syfte (McCracken, 1986). För att kunna förstå hur reklam 

attraherar potentiella konsumenter är det därför nödvändigt att avkoda denna 

betydelse (Friedmann & Zimmer, 1988). Även den mest fåordiga reklamen, som 

enbart listar produktens kvaliteter, är inte ”kultur fri” eller ”psykologi fri”, därför att 

dessa kvaliteter opererar inom en specifik kulturell kontext och kan vara helt 

meningslösa utanför denna. Ett exempel är smink som används i många kulturer för 

att framhäva skönhet. Det skulle vara helt meningslöst att marknadsföra smink till 

konsumenter i kulturer som inte uppfattar ansiktsfärg som skönhetsframhävande, eller 

som lever i en kultur där smink är tabu (Hetsroni & Asya (2002). 
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5.3. Tvärkulturella analyser av reklam 

Analys och jämförelse av reklam i olika länder och kulturer är något som har 

intresserat forskare under en längre tid. Utgångspunkten för dessa studier har varit att 

undersöka huruvida kulturella aspekter inverkar på reklam – och vise versa. Oftast 

genomförs dessa undersökningar mellan USA och något annat industriland (Lazovic, 

2012, s. 45). 

Weinberger och Spotts (1989a) analyserade mängden information i tv-reklam i 

UK och USA och fann bl.a. att brittisk reklam innehöll mycket mindre information än 

den amerikanska. När de senare undersökte användandet av humor i reklamen så 

identifierade de också signifikanta skillnader mellan de två länderna. Studiens 

undersökare uppfattade att 35.5 procent av den brittiska reklamen hade ett 

humoristiskt syfte, jämfört med 24.4 procent för den amerikanska. Deras slutsats var 

att amerikansk reklam är mer säljinriktad än den brittiska, som innehöll fler 

humoristiska inslag (Weinberger & Spotts, 1989b; Weinberger & Spotts, 1989c). 

Studien stöds även av Ogilvy och Mathers (1987) undersökning av konsumenternas 

åsikter, som visade att brittiska konsumenter kände sig mer underhållna av reklamen i 

Tv, medan den amerikanska publiken upplevde att de blev informerade. Det som 

studierna poängterade var att mjukare sälj gör att Tv-reklamen når vidare acceptans 

hos betraktarna, och att det reducerar antalet som är uttråkade eller irriterade av den. 

Att den brittiska reklamen sågs som mindre informationsrik gjorde inte att den sågs 

som tråkig eller irriterande, tvärt om, väsentligt många fler respondenter var uttråkade 

av den amerikanska reklamen som innehöll mer information. 

Dessa studier var något som Nevett (1992) byggde vidare på i sin 

undersökning av skillnader och likheter mellan amerikansk och brittisk tv-reklam. 

Han fann bl.a. att de två länderna hade olika metoder för att producera Tv reklam, 

något som inte alltid varit fallet. När man först tillät Tv-reklam i UK år 1956 var det 

många Brittiska agenturer som anställde medarbetare med erfarenhet av den 

amerikanska reklambranschen. Vid samma tidpunkt var det även flera amerikanska 

reklambyråer som öppnade kontor i London, för att tillgodose behoven hos viktiga 

kunder i UK och den snabbt växande europeiska marknaden. UK influerades även av 

amerikanska filosofier och begrepp. Den tidiga brittiska annonsmarknaden tenderade 

därför att domineras av reklam som producerats i amerikansk stil, och som byggde på 
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amerikanska forskningsmetoder. Det är denna förändring som Nevett (1992) 

fokuserar på i sin studie, från en relativt likartad reklamtradition mellan USA och UK 

till två skilda entiteter. Han identifierar tre grupper av faktorer som avgörande för 

diversifieringen: socio-kulturell kontext, vilket behandlar skillnader i konsumenters 

attityder och förväntningar på reklam generellt. Dessa skillnader återspeglas i de 

kreativa behandlingar som kännetecknar varje lands reklam; Reklamindustrins 

utformning, behandlar reklamens kvalitet – lägre kvalitet leder till mer missnöje hos 

publiken; skillnader i filosofi och utförande, behandlar hur väl integrerad en reklam är 

i lokala kulturer och filosofier. Nevett (1992) exemplifierar med att en student från 

andra sidan atlanten inte kan förväntas förstå subtiliteter och nyanser av reklam på 

andra sidan till fullo (Se bilaga 4 för fullständig tabell). 

Biswas, Olsen och Carlets (1992) studie av tryckta annonser från USA och 

Frankrike under 1992 visade att franska annonser använde sig mer av emotionellt 

tilltal, humor och ”sex appeal”, medan de amerikanska annonserna innehöll mer 

information. Resultatet av deras studie visade hur USA och Frankrike, två länder som 

tillhör västvärlden och har många socioekonomiska likheter, ändå skiljer sig gällande 

reklamuttryck. 

Cutler, Javalgi och Erramilli (1992) genomförde en tvärkulturell analys av 

visuella element i tryckt reklam från USA, Frankrike, Korea, Indien och UK. Några 

skillnader som de fann var storleken på de visuella, användandet av svart och vit 

grafik, storleken på produkten i reklamen och sättet som produkter jämfördes på. 

Några likheter som identifierades var skildringen av produkter, minoriteter och äldre 

personer. De flesta länderna hade någon specifik egenskap som stod ut mot övriga 

länder. Vilket land som reklamen skapats i fick således konsekvenser för strukturen, 

något som konsumenter från andra kulturer kunde identifiera, och störa sig på. 

Exempelvis så innehöll reklam som skapats i USA jämförande element oftare medan 

reklam från Frankrike oftare anspelade på estetiska värden. Slutsatsen var att vissa 

element gick att standardisera, då de var lika oavsett kultur, medan andra behövde 

anpassas till lokala värderingar för att meddelandet skulle förmedlas korrekt.  

Frith och Wesson (1991) undersökte hur kulturella värderingar manifesterades 

i reklam från USA och UK. Studien visade att reklamen i amerikanska tidningar 

porträtterade sina karaktärer på ett mer individualistisk sätt än de brittiska, medan den 
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brittiska reklamen gjorde sociala klasskillnader tydligare. Studien fann att individuellt 

kulturanpassad reklam var mer effektiv än den som riktade sig till en homogen 

konsument. 

Cook (1992) beskriver hur kulturella skillnader kan påverka publikens 

perception av en given reklam. Han exemplifierar med hur det sekventiella 

arrangemanget kan skilja sig mellan två länder, exempelvis så är en grundregel i 

engelsktalande kulturer att texter opererar från vänster till höger. När en västerländsk 

tvåltillverkare skulle marknadsföra sin produkt i mellanöstern antog de att allt som 

krävdes var en verbal översättning. Men det arabiska skriftsystemet opererar från 

höger till vänster, och så gör även deras skript. Resultatet blev att produkten erbjöd att 

göra om kundernas kläder från snövita till smutsigt gråa, något som resulterade i 

misslyckad försäljning. Men skillnader observerades inte enbart mellan länder med 

socio-ekonomiska skillnader, de finns även inom ett och samma språk. Ett och samma 

ord kan konnotera olika meningar för olika grupper, något som kan få förödande 

konsekvenser för tvärkulturell kommunikation. 

Goddard (1998) observerar ett liknande problem, slang. När Ford lanserade 

sin bil ”Pinto” i Brasilien var de inte medvetna om att ”pinto” är slang för små 

manliga genitalier. Detta är ett problem som många större företag och organisationer 

står inför vid tvärkulturell kommunikation. Slang är sällan kodat i ordböcker; inte 

heller konnotationer över lag, ordböckernas definitioner tenderar att baseras på 

denotation – ett ords baraste, refererade betydelse. För att adressera denna typ av 

problematik förslår Goddard (1998) att annonsörer bör göra vad hon kallar copy 

adaptation. Hon anser att det tydligaste sättet att se kulturella skillnader är vid verbal 

översättning. Översättare vet att kärnan i bra reklamtexter inte handlar om att bara 

översätta ord; det handlar om att koda rätt begrepp, och dessa begrepp kan mycket väl 

variera från kultur till kultur. Hon definierar copy adaptation som en process för att 

adaptera texten för att passa den tilltänkta målgruppens kultur – men kultur är något 

som kan definieras på många olika sätt.  

En av vår tids mest citerade forskare på ämnet är Geert Hofstede. Hans 

observationer och analyser erbjuder forskaren en insikt i det tvärkulturella fältets 

dynamiska relationer. Hofstedes (1980) teoretiska ramverk bygger på frågeformulär, 

om värderingar och tillhörande känslor, som besvarats av anställda på företaget IBM. 
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De människor som besvarat formulären arbetade i lokala dotterbolag till företaget och 

var positionerade i över 70 länder runt om i världen. De flesta delar av organisationen 

hade kartlagts två gånger var fjärde år och databasen bestod av mer än 100 000 

enkäter.  

När Hofstede fick tillgång till databasen började han med att analysera de 

kulturella aspekterna på den individuella respondentens nivå. Resultatet visade inga 

signifikanta korrelationer och var övergripande förvirrande. Genombrottet kom när 

fokus riktades mot korrelationer mellan medelvärden av enkätvariabler på nations 

nivå. De mönster som kunde urskiljas på denna nivå var kraftigt avvikande från de 

som funnits på den individuella, vilket ledde till en helt annan tolkning av materialet.  

I en faktoranalys av databasen identifierade Hofstede (1980) fyra dimensioner 

som var närvarande inom alla nationella kulturer; maktdistans, osäkerhetsundvikande, 

individualism mot kollektivism och maskulinitet mot femininitet. Dessa dimensioner 

var en vidareutveckling av de tre dimensioner som identifierats vid en metastudie av 

sociologen Alex Inkeles och psykologen Daniel Levinson (1969). Dessa tre var: 

 

1. Relation till auktoritet. 

2. Uppfattning av jaget, inklusive individens uppfattning av manligt och 

kvinnligt. 

3. Primära dilemman eller konflikter och sätt att handskas med dem, däribland 

kontroll av aggression samt uttrycket kontra hämning av affekt. 

 

I början på 1990-talet, på basis av forskning utförd av den kanadensiska psykologen 

Michael Harris Bond i fjärran östern, lades en femte dimension till; långsiktig mot 

kortsiktig orientering (Hofstede, 1991; Hofstede, 2001; Hofstede, 2011). 

Modellen fick sedan sin nuvarande form 2007, med sex dimensioner. Det var 

den bulgariska forskaren Michael Minkov som genom att använd data från ”World 

Values Survey” bidrog till vidareutveckling av den femte dimensionen (Mikov, 

2007), och adderandet av den sjätte; njutningslystnad mot återhållsamhet (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2010; Hofstede, 2011). I sin bok Dimensionalizing Culture: The 

Hofstede Model in Context beskriver Hofstede (2011) de sex dimensionerna och dess 
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karaktärsdrag utförligt (Se bilaga 2 för det fullständiga schemat). Här följer en 

illustration där de två länderna i denna studies värden presenteras: 

 
Tabell 5. Värdena är hämtade från Hofstede & Minkov (2010), förf. illustration. 
 

Båda länderna har likartade värden i flera av de kulturella dimensionerna. De största 

skillnaderna är att USA tenderar att ha ett starkare osäkerhetsundvikande och en 

kortsiktigare orientering än UK. 
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6. Analys 

6.1. Kampanjernas generella struktur 

”Get a Mac” kampanjen kretsar kring interaktionen mellan de två huvudkaraktärerna, 

”Mac” (Justin Long i USA och Robert Webb i UK) och ”PC” (John Hodgman i USA 

och David Mitchell i UK). Båda karaktärerna är ungefär lika långa i både USA och 

UK, fast Mac karaktärernas slankare klädstil får dem att verka något mindre mot den 

vita bakgrunden. Samtliga skådespelare är vita män som ser ut att vara mellan 30-40 

år, PC ser något äldre ut än Mac (se figur 5-6). Samtliga karaktärer har engelska som 

modersmål och är födda i respektive land som de framträder. Likheterna mellan 

karaktärerna är begränsade till dessa grundläggande drag, men individuella stilar och 

personligheter blir uppenbara när den samlade aktionen ses som en enhetlig text. 

I båda länderna är PC alltid klädd i kontorskläder: kostymer i brunt, grönt, 

beige eller grått över en instoppad ljus skjorta med slips och kostymskor. Han är alltid 

rakad och har vattenkammat hår. Mac står i klar kontrast mot PC och bär oftast blåa-, 

men ibland även svarta- och gråa tröjor, gymnastikskor och ett par jeans. Han föredrar 

att ha skjortan hängande, träningströjan uppknäppt och sin T-shirt exponerad. För att 

poängtera sin avslappnade stil står han ofta med händerna i fickorna. Karaktärernas 

visuella attribut förstärks genom deras personligheter, något som bl.a. visas genom 

den dialog som förekommer i varje reklamfilm. PC, som förstärker myten om den 

fulländade kontorsarbetaren och är intresserad av klassiska kontorssysslor medan 

Mac, den kreativa och avslappnade, är mer intresserad av hemmet, familjen och 

skapande sysslor; ”MAC: I’m in to doing fun stuff like movies, music, podcasts, stuff 

like that. PC: I also do fun stuff like timesheets and spreadsheets and pie charts” 

(“Work vs. Home”). 

PCs utseende och attityd konnoterar bilder av stela kontor, pappersarbete och 

tråkig men nödvändig sysselsättning. Han är också orolig, ibland på gränsen till 

paranoid. Han blir ofta sjuk och används i reklamfilmerna för att personifiera olika 

typer av datorproblem – virus, frysning, krascher och överfulla hårddiskar. Komedi är 

något som används flitigt för att betona skillnaden mellan de två karaktärerna. Tio 

sekunder in i ”Restarting” stannar PC plötsligt till och startar om från början igen; i 

”Viruses” har han svårt att kontrollera sina nysningar och beklagar sig över alla virus. 

Redan i dessa två tidiga reklamfilmer sätts tonen för kampanjernas centrala tema, PCs 
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självmedvetenhet och oro för sin hälsa. I ”Trust Mac” står han utklädd i långrock, hatt 

och lösnäsa för att undkomma spionprogram och i den amerikanska versionen av 

”Accident” sitter han och reflekterar över döden efter någon snubblat över hans 

nätsladd och dragit honom i golvet.  

Medan PC hanterar sina problem på olika ologiska och komiska sätt så är Mac 

mer rationell. Han är självsäker och lugn och representerar Apples ethos genom att 

visa en mer samlad, kunnig och omtänksam personlighet. Han är smart och anpassar 

sig enkelt till varje situation, något som han visar genom kvicka kommentarer i 

debatterna med PC (”Out of the Box”, ”Stuffed”). Mac är mer intresserad av kreativa 

och personliga aktiviteter än kontorsarbete, även om han också påvisar sina kunskaper 

inom det området i några filmer. Macs karaktär för tankarna till jeans, färgrika 

skapelser, gymnastikskor och njutbara aktiviteter. I kontrast till PC är Mac aldrig 

orolig för sin egen hälsa, däremot visar han oro och medkänsla för sin sjuka rival 

under kampanjen (I ”Viruses” ger han PC en näsduk under hans kraftiga nysningar, 

och ”Restarting” avslutas med att han går för att hämta IT när PC fryser fast för andra 

gången). 

Varje reklamfilm innehåller några grundläggande strukturella element som är 

återkommande. Den mest uppenbara är den vita bakgrund, scenen som de olika 

narrativen utspelas på. Här interagerar de två karaktärerna med varandra och ibland 

någon form av rekvisita, exempelvis de två kartongerna i ”Out of the Box” (se figur 

5-6). Varje reklamfilm inleds med en fullständig bild av de två karaktärerna Mac, till 

höger i bild, och PC, till vänster i bild, som introducerar sig ”Mac: Hello, I’m a Mac. 

PC: And I’m a PC.”. Därefter startar handlingen som på olika sätt framför varför Mac 

är att föredra över PC. Inledningen används för att inkludera filmens tilltänkta 

åskådare i den diskussion som följer. Även om de båda karaktärerna börjar med att 

introducera sig, och ger sken av att det är en vänskaplig konversation, så är 

hälsningsfrasen den enda interpellation som sker med åskådaren. Efter att 

hälsningsfrasen avklarats så har de båda fullt upp att föra dialog med varandra. Under 

dialogen klipper bilden mellan olika vinklar, allt från den fullständiga bilden till 

närbild (se figur 1). Kameran rör sig aldrig i någon riktning, utan är statisk och byter 

mellan de olika vinklarna. 
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Figur 1. Ur ”Restarting”, visar på de olika kameravinklar som förekommer i 
reklamserierna. 
 

Varje film avslutas med att en Mac dator visas i en sekund, där logotypen och ”Mac” 

står på skärmen - denna text är den enda som förekommer under samtliga 

reklamfilmer. Under tiden som narrativen utspelas hörs en jingel i bakgrunden som 

består av ljusa pianotoner och någon form av slagverk som skakas, låter som maracas. 

De lättsamma tonerna förstärker reklamfilmens humoristiska tema. 

6.1.1. USA 

I de tidiga amerikanska reklamfilmerna är Mac fokuserad på att proklamera alla 

”häftiga saker” som han har och kan göra: synkronisera obehindrat med digitala 

kameror (”Network”), skapa egna fotoböcker (”Angel/Devil”) och filmer (”Better 

Results”) samt köra både Apples och Microsofts operativsystem (”Touché”). 

Allteftersom kampanjen fortskrider blir hans position som försäljare allt mindre 

uppenbar, och han utvecklas mer till en motvikt till de fysiska och känslomässiga 

dilemman som drabbar PC. Macs huvudsakliga roll övergår till att vara en symbolisk 

representation av ett ”bättre sätt”. Detta kan ses i ett flertal av de senare 

reklamfilmerna. I exempelvis ”PC Innovation Lab” så står Mac och lyssnar medan PC 

demonstrerat sina senaste innovationer (bubbelplast för skydd och en extremt lång 

nätsladd för batteritid). Efter att PC har introducerat de två nya uppfinningarna frågar 

Mac, i den enda hela fras han har, ”Shouldn’t innovations make people’s lives 

easier?”, varpå PC säger ”That’s exactly why we have developed these”, och så kliver 

en tredje person fram med kopphållare på sidorna (se figur 1). I ett av de sista klippen, 
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”Elimination”, blir Macs roll enbart symbolisk, då PC visar sin otillräcklighet på egen 

hand i samtal med en potentiell konsument. 

 

 
Figur 2. Ur ”PC Innovation Lab”. 
 

Medan Mac transformeras till en mer symbolisk och passiv karaktär genom den 

amerikanska kampanjen så fortsätter PC att vara den som aktivt driver diskussionen.  

Den mest noterbara positionen han tar i reklamserien är den som bedragare, först i 

sina interaktioner med Mac och senare i konversationer med konkreta konsumenter 

som förekommer i serien (”Teeter Tottering”). PCs milda oärlighet introduceras först 

i en av de initiala filmerna från 2006; i ”Wall Street Journal” svarar PC på Macs 

positiva recension i The Wall Street Journal genom att fabricera sina egna 

utmärkelser från ”um… Awsome Computer Review… Weekly… Journal”.  

Nivån trappas snabbt upp och några filmer senare står PC bredvid vad som ser 

ut att vara en alkoholiserad tonåring i Macs kläder som påstår sig vara Mac - ”PC: 

Hey Mac why so down? påstådda Mac: It’s because you are so much better then me 

PC” (”Sabotage”)”. Även i ”Surprise” och ”Misprint” försöker PC att imitera Mac för 

att misskreditera hans rykte. Bedrägeriet övergår senare i banala retoriska aktioner. I 

”Sales Pitch” förändrar PC sin konventionella hälsningsfras från ”and I’m a PC” till 

”and buy a PC.”, varpå han använder klyschiga slogans så som ”supplies are limited” 

och ”operators are standing by” för att motverka Macs framgång. I senare 

reklamfilmer tar han roller som politiker, hejaklacksledare, radio pratare och en oärlig 

kakförsäljare för att undvika att jämföras med Mac (se ”Podium”, ”Pep Rally”, ”PC 

Choice Chat” och ”Bake Sale”). 
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Den amerikanska kampanjen följer även aktuella händelser inom branschen. 

Ett exempel är den tidigare nämnda recensionen i Wall Street Journal, ett annat 

exempel är de referenser som görs till lanseringarna av först Windows Vista och 

senare Windows 7. Först ses referensen i ”Surgery” där PC beskriver hur nervös han 

är över bytet från Windows XP till Vista. Mac frågar ”What do you mean, isn’t it 

straight forward?” PC svarar ”no, it’s major surgery”. Flera senare reklamfilmer 

spelar vidare på samma handling, med hur krångligt och problemföljt varje ny 

uppgradering är (Se även ”Broken Promises” för en typisk reklamfilm inom temat). 

6.1.2. UK 

Den brittiska versionen av ”Get a Mac” saknar motsvarigheter till de tidiga 

amerikanska reklamfilmerna, där Mac tar upp sina funktioner. Här är det istället PCs 

skeva världsbild, sjukdomar och otillräcklighet som driver reklamfilmernas narrativ 

från start. Mac blir omedelbart en mer symbolisk figur som agerar efter PCs olika 

utspel. I exempelvis ”Court” är PC utklädd till en barrister varpå han inleder 

konversationen med att fråga Mac ”Mac do you swear to tell the truth the whole truth 

and nothing but the truth” följt av frågor kring en fotobok som Mac har gjort. I 

”Naughty” står en trappa med tre steg placerad bredvid PC som förklarar att ”the 

naughty step” är till för att avskräcka bråkiga barn som stojar med bilder, filmer och 

hemsidor. Mac ser förundrat på PC och frågar ”but that’s the kind of fun stuff they 

like isn’t it?”, varpå PC pekar på trappan och gör en handrörelse att Mac ska kliva på 

(Figur 2). 

 



 

 

 

 

34 

 
Figur 3. Ur ”Naughty”. 

6.2. Skillnader och likheter mellan de åtta reklamfilmerna 

6.2.1. Karaktärerna 

Den mest uppenbara skillnaden mellan produktionerna i USA och UK är att de har 

olika skådespelare. I båda länderna representeras de två karaktärerna av kända lokala 

profiler (lokal innebär känd i produktionslandet). Mac och PC, är de absolut viktigaste 

tecknen i kampanjen, de personifierar de två produkterna som ska åtskiljas och är 

återkommande genom hela serien. Även om den syntagmatiska strukturen i de åtta 

filmerna i stort sett är densamma så får ett byte av denna essentiella del 

paradigmatiska konsekvenser. Detta visas bl.a. genom det oppositionella avståndet 

mellan de båda karaktärerna. I den amerikanska versionen är Mac energisk, hipp och 

glad medan PC är trött, töntig och monoton. I UK är de båda karaktärerna mer 

jämlika; båda är energiska och roliga.  

Den paradigmatiska skillnaden speglas även i flera visuella karaktärsdrag. I 

den amerikanska versionen har PC kort ljusbrunt hår, glasögon, vid kostym med dålig 

passform och en mullig kroppsbyggnad medan Mac har längre mörkare hår, en 

trendig tröja, smalare figur och kortklippt skägg/mustasch. I UK har PC längre 

mörkare hår och Mac kort ljust hår, ingen av karaktärerna använder glasögon. PC har 

en slimmad kostym och ungefär samma kroppsbyggnad som Mac, som har en 

urtvättad åtsittande tröja (se figur 5-6). 
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De brittiska reklamfilmerna är över lag mer humoristiska, där står PC och hans 

inkompetens i centrum för upplägget. Hans roll är mer framträdande, med mer dialog 

och en mer humoristisk personlighet än sin amerikanska motsvarighet. Till skillnad 

från de amerikanska versionerna, där fokus är mer eller mindre jämt fördelat, för PC 

dialogen framåt och är den aktivare av de två karaktärerna i de brittiska. Detta är 

framträdande i samtliga reklamfilmer och ses bl.a. på sättet karaktärerna rör sig, 

tonfallet när de pratar, ansiktsuttryck och färgerna på deras kläder.  

 
Figur 4. Ur ”Viruses”. Visar på PCs mer aktiva roll i den brittiska versionen, Macs i 
den amerikanska. 
 

I den brittiska versionen är PC ofta i rörelse medan Mac är mer passiv. Han använder 

handrörelser, gester och en aktiv positionering gentemot Mac. Han har ett varierat 

tonfall och artikulerar vissa ord mer utförligt samtidigt som Mac är mer monoton. 

Han har mörka kläder med skarpa färger som ger hög kontrast mot den vita 

bakgrunden medan Mac ofta har ljusblåa tröjor vilket, tillsammans med hans ljusa 

hår, gör att han ibland försvinner in i bakgrunden. Ett exempel på skillnaden i 

aktivitet kan ses i ”Viruses” där Mac, i den amerikanska versionen, lutar sig mot PC 

och interagerar med honom genom att hjälpa honom med näsduken. I den brittiska 

versionen är det ombytta roller, där är det PC som interagerar med Mac (se figur 3). 
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Figur 5. Ur ”Restarting”. Visar på skillnaden i karaktärernas kroppsliga 
positionering. 
 

Redan i de första sekunderna av klippen går det att uppfatta denna skillnad. Deras 

kroppsliga positionering, bl.a. hur de lutar kroppen och huvudet, gör att de går att 

urskilja tendenser till karaktärens attityd. I den amerikanska versionen av ”Restarting” 

kan man se hur PC lutar sig ifrån Mac och har en avlägsen blick som är fäst bredvid 

kameran. Hans axlar är något sjunkna, benen ihop och armarna hänger löst efter 

sidorna. Mac står istället lutad mot PC med huvudet vridet och något bakåtlutat med 

benen något särade. Blicken är riktad rakt in i kameran. De visar på två klart olika 

sinnesställningar, PC är obekväm, stel och osäker medan Mac visar en självsäker och 

överlägsen position. I den brittiska produktionen är förhållandet annorlunda, där står 

PC lutad mot Mac med blicken rakt in i kameran. Mac är mer neutral och står något 

tillbakalutad (se figur 3). Dessa utmärkande drag är något som följer karaktärerna 

genom samtliga åtta reklamfilmer (se figur 5-6). 
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Figur 6. PCs evolution, från det tidigaste till det senaste av de åtta klippen. Bilden är 
tagen från den första sekunden i varje klipp, förutom i det sista klippet där bilden är 
taget 25 sekunder in (USA överst i figuren). 
 

Vid jämförandet av de båda PC karaktärerna går det inte att undvika valet av kläder, 

ett tecken som innehåller både likheter och skillnader. Den övergripande stilen är 

likartad hos båda karaktärerna, de har båda kostymer i någon grå, beige eller brun 

färg. Kläderna symboliserar en typisk västerländsk kontorsarbetare och denoterar 

formalitet. Något som skiljer mellan länderna är att den amerikanska PC har samma 

klädsel i sex av de åtta reklamfilmerna – en vid grå kostym med lila/röd slips och vit 

skjorta - medan den brittiska PC inte använder samma uppsättning kläder under något 

av inslagen. Den första saknar stil, känsla och initiativtagande medan den andra är 

någonting annat, en hybrid. Den brittiska PCs varierade klädsel och den distinkta 

skillnaden i passform på kostymen konnoterar ett intresse och en medvetenhet som är 

frånvarande hos den amerikanska motsvarigheten. Denna känsla är något som står i 

kontrast till det som uttrycks i narrativet – där han inte tycks ha någon känsla för 

sammanhang alls. Exempelvis i den brittiska versionen av ”Network” kommunicerar 

Mac obehindrat med en ny skrivare från japan. PC ser först lite förundrad ut men gör 

snart ett försök till att bli en del av konversationen. Försöket resulterar i några 

humoristiska fraser som tycks vara tagna direkt ur ett lexikon; ”I’m a ricecake.” och 

”Where is the trainstation?” – uttalat på stakig japanska. Både Mac och den japanska 

”skrivaren” kollar frågande på PC som istället för att inse sina bristande kunskaper 
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frågar Mac ”Are you sure she is Japanese?”. Denna skeva världsuppfattning är något 

som både den amerikanska och brittiska PC har, de har på något sätt lyckats bli 

desorienterade i den överdrivet enkla fiktionen som de lever.  

 

 

 
Figur 7. Macs evolution, från det tidigaste till det senaste av de åtta klippen. Bilden 
är tagen från den första sekunden i varje klipp (USA överst i figuren). 
 

På protagonistens sida finns det också signifikanta likheter och skillnader mellan de 

båda länderna. En återkommande faktor i båda länderna är användandet av kläder i 

olika nyanser av blått. Hur händerna är positionerade är också något som är 

återkommande i några av reklamfilmerna. Några skillnader som kan identifieras 

mellan de båda länderna är att den amerikanska versionen har karaktären Mac en mer 

självsäker positionering. I majoriteten av reklamfilmerna har han händerna i fickorna 

med kroppen och huvudet något tillbakalutat och vridet åt PC. Han sträcker på 

kroppen, har benen något särade och står vinklad rakt mot kameran. Den brittiska 

Mac är mer tillbakadragen, har händerna efter sidorna, axlarna något sjunkna och 

vikten på ena benet. Han har huvudet något framlutat och kroppen vinklad ifrån PC. 

Long (USA) konnoterar en stadig, självsäker och fokuserad individ medan Webb 

(UK) snarare ser oengagerad och slapp ut. Skillnaden i attityd är något som också ses 

i agerandet under reklamfilmerna (som i tidigare exempel, figur 3).  
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6.2.2. Dialog och produktionselement 

Av de åtta brittiska reklamfilmer som analyseras djupare är det en som har samma 

speltid som de amerikanska, ”Viruses”. Övriga filmer är allt från fem till 23 sekunder 

längre än sin amerikanska motsvarighet. Detta påverkar narrativet och den 

syntagmatiska strukturen på några olika sätt, dels är tempot högre i de amerikanska 

filmerna men det har även tillkommit flera rader dialog i den brittiska serien (se 

bilaga 3 för transkribering av ”Network”). Ett tydligt exempel på det ökade tempot är 

musikens hastighet. I de amerikanska reklamfilmerna spelas jingeln i 140 BPM 

medan de brittiska använder närmare 100 BPM. Förutom syntagmatiska skillnader så 

finns det flera paradigmatiska omformuleringar, något som är tydligt genom samtliga 

åtta reklamfilmer. Ett exempel kan ses i ”Accident” där flera ord byts ut mot lokala 

varianter: 

 

USA UK 

Mac: Hello I’m a Mac 

PC: and I’m a PC.  
Mac: I’m afraid to ask. 

PC: Well I was sitting at my desk, 
someone walked by carelessly tripped 
over my power chord, yanked me straight 
down to the ground. BAM. 

 
Mac: Yikes, MacBook’s come with this 
power chord that connects magnetically, 
so when it gets pulled it just pops right 
off. Everything is kind of though out, you 
know like the tiny eyesight camera... 

 
PC: My life is flashing before my eyes, I 
see sunset in a field of beautiful wheat. 
 
Mac: Isn’t that your screensaver? 
PC: Yeah.  

Mac: Hello I’m a Mac 

PC: and I’m PC.  
Mac: I’m afraid to ask. 

PC: I was just sitting at my desk, 
minding my own business, when this 
bloke come strolling past, gets his foot 
caught under my power cable, yanks me 
straight down to the ground. SMACK. 
Mac: Yikes, you know MacBook’s come 
with a power chord that connects 
magnetically, so if it gets pulled it just 
pops right out. Everything is just kind of 
though out, like the tiny eyesight 
camera... 
PC: Mac, wheel me over to the window, I 
want to look at the pigeons, they make 
me happy. 

Mac: What window? What pigeons? 
PC: Your funny.  

Tabell 6. Transkribering av ”Accident”. 
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I exemplet ser vi tydliga likheter och skillnader i den syntagmatiska strukturen. En 

skillnad är att dialogen, precis som speltiden, är betydligt mycket längre i UK. Trots 

längden så håller sig varje syntagm inom vissa narrativa ramar, de framför samma 

budskap och använder samma symboler. Om vi undersöker varje syntagm närmare ser 

vi att det förekommer flera paradigmatiska skillnader. Exempelvis är ”someone” och 

”walked” från den amerikanska versionen utbytt mot ”bloke” och ”strolling” i den 

brittiska. Flera liknande byten kan ses genom reklamserien. Exempelvis i ”Viruses” 

beskriver Hodgman (USA) viruset som en ”doozy” (något som är överväldigande på 

gränsen till skrämmande (NE.se - doozy)) medan Mitchell (UK) använder 

“humdinger” (något som är extraordinärt, en ”hejare” eller ”baddare” (NE.se - 

humdinger)). ”Work vs Home” är ytterligare ett tydligt exempel på hur den 

syntagmatiska strukturen skiljer sig och paradigmen anpassats. I den amerikanska 

versionen beskriver PC de två fälten i sitt cirkeldiagram som ”hangout time” och ”just 

kicking it” medan de beskrivs som ”Shenanigans and tomfoolery” och ”hijinks” i den 

brittiska. I den brittiska versionen fortsätter PC även att dela in ”hijinks” i tre delar 

som han kallar ”capers”, “monkey business” och “just larking about” (Se bilaga 3 för 

fullständig transkribering). 

Om man ser till de mer visuella produktionselementen kan en avsevärd 

skillnad ses i ljussättningen. I den amerikanska produktionen av reklamfilmerna 

kommer ljuset snett uppifrån höger, dvs. lyser på Mac först och kastar en skugga mot 

PC. I den brittiska serien kommer ljuset rakt framifrån. Detta är något som ses i 

samtliga tidigare figurer. 

6. Summering 

6.1. Den generella strukturen 

För att undersöka strukturella skillnader mellan produktionen av Apples ”Get a Mac” 

kampanj i USA och UK tillämpades Bergers (2013) semiotiska checklista på två 

nivåer, först med ett makroperspektiv på hela kampanjen och senare med ett 

mikroperspektiv på de åtta reklamfilmer som hade en motsvarighet i båda länderna. 

Med hjälp av denna modell kunde ett flertal strukturer urskiljas. ”Get a Mac” 

kampanjen använder sig av omvänd antropomorfism för att personifiera teknologiska 
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produkter. Dessa produkter kategoriseras under två personligheter; de kreativa, drivna 

och självsäkra Mac användarna och de osäkra, tråkiga och känsliga PC användarna. 

Dessa två läger skildras av varsin talesperson som introducerar sig som respektive 

produkt, därefter interagerar de båda på olika komiska sätt med varandra. De två 

karaktärerna står mot en vit bakgrund där narrativet går ut på att den ene försöker 

framföra sin överlägsenhet över den andre. Mac har vardagliga hippa kläder och 

framhåller sitt intresse för familj och skapande av musik, foto och film medan PC 

istället har en formell kontorskostym och talar om alla delar av livet som om de vore 

arbetsrelaterade. Karaktärernas ethos förstärks genom de visuella och auditiva tecken 

som presenteras; deras kläder, kroppsliga positionering, tonläge, frisyrer och 

kroppsbyggnad. På många sätt antyder dessa tecken Macs suveränitet över PC. Mac 

är mer njutningslysten, individualistisk, feminin och har svagt osäkerhetsundvikande 

medan PC inkarnerar motsatsen. Enligt Hofstede och Minkov (2010) är de 

karaktärsdrag som Mac har utpräglade kulturella drag i USA och UK. Då PC i många 

avseenden avviker från dessa dominerande drag alieneras han från nationens publik.    

För att ytterligare förtydliga PCs svagare karaktär drabbas han av ett flertal 

sjukdomar. Dessa hanterar han på de mest ologiska och komiska sätt, medan Mac 

agerar samlat och är tydligt att poängtera sin resistens. Genom att kraftigt särskilja de 

båda karaktärernas visuella-, auditiva- och personliga drag i reklamserien ger Apple 

sken av att de två produkterna står i binär opposition till varandra, trots att de i många 

avseenden är besläktade. Den tydliga uppdelningen mellan de båda karaktärerna fyller 

en klar funktion i narrativet. Precis som Saussure beskriver att det lingvistiska tecknet 

får betydelse genom dess kontrast till andra tecken i systemet så får karaktären Mac 

mening utifrån vad han inte är, PC – och vise versa. Enligt strukturalister är den 

binära oppositionen den mest grundläggande funktionen i det mänskliga sinnet för 

produktion av betydelse. Den drastiska skillnaden mellan de båda karaktärerna är 

alltså i högsta grad betydelsefull och meningsskapande (Berger, 2013).  

Kampanjens producenter använder sig av flera olika kameratekniker för att 

skildra narrativet, allt från närbild till fullständig bild. Berger (2013) beskriver att 

varje kameravinkel i Tv används för att konnoterar olika relationer mellan karaktärer 

och åskådare. I kampanjen används närbild för att skapa intimitet, medium vinkel för 

att skapa personlig relation och fullständig bild för att generera en social relation. De 
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olika vinklarna används för att interpellera åskådaren, göra denne till en del i 

diskussionen. Ingen av karaktärerna får mer tid i de närmare vinklarna, utan 

närbilderna är jämt fördelade. Apple vill alltså att publiken ska skapa en intim relation 

till båda karaktärerna, för att amplifiera deras karaktärsdrag. På så vis blir Macs sköna 

stil och PCs skeva världsbild ännu tydligare, och så också valet mellan de båda 

produkterna. 

Förutom att de försöker interpellera åskådaren genom användandet av de olika 

kameravinklarna så ger dialogen skenet av att de båda karaktärerna talar med 

åskådaren. Engagerande av publiken och poängterandet av produkter är ett tema som 

är nytt för Apple i reklamsammanhang. Den några år tidigare ”Switch” kampanjen 

talade mer eller mindre till publiken, men inte med. ”Think Different” och ”1984” 

hade ingenting med produkter eller publik interpellation att göra utan handlade om 

Apple och varumärkets ethos. 

För att styrka reklamfilmernas komiska tema använder sig producenterna av 

musik med ljusa toner och munter melodi. Även karaktärerna spelar en stor roll i den 

tematiska strukturen. Trots att PC ständigt hamnar i utsatta positioner, med sjukdomar 

och skador, så är han aldrig ledsen - han behåller samma monotona sinnesställning 

oavsett motgång.  

6.2. Kategoriserande element 

I reklamfilmerna går samtliga element att kategorisera under fyra centrala 

oppositioner; problematik kontra enkelhet, sjukdom kontra hälsa, arbete kontra fritid 

och förståelse kontra förvirring. De tre första dikotomierna identifierades även av 

Livingstone (2011) i den amerikanska delen av kampanjen. Den fjärde kategorins två 

oppositioner används för att samla de tecken som har att göra med 

situationsanpassning. I reklamserien så anpassar sig Mac enkelt efter nya utmaningar 

medan PC framställs som mer förvirrad och tagen i varje situation han hamnar i. 

Dessa dikotomier betonar, och ytterligare etablerar, de myter som Apple blivit känd 

för; Lekfullhet, kreativitet, stabilitet och användarvänlighet. 

6.3. Skillnader och likheter mellan Apples reklamfilmer i USA och UK 

Det finns flera likheter mellan de båda länderna, bl.a. hur karaktärerna klär sig och 

den övergripande syntagmatiska strukturen. Även flera produktionselement är 
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desamma, så som den vita bakgrund och positioneringen av karaktärerna och 

rekvisita.  

Den mest uppenbara skillnaden mellan de två produktionerna är bytet av 

skådespelare. I båda länderna använde sig Apple av lokala komiska aktörer som haft 

liknande karaktärsdrag i de roller som de utfört innan reklamserien. Justin Long var 

framgångsrik inom filmbranschen och erkänd för sin sympatiska attityd och sitt 

vänliga leende, John Hodgman hade lanserat en komisk bok året innan han deltog i 

”Get a Mac” med enbart falsifierad fakta, Robert Webb och David Mitchell var mer 

eller mindre personifierade med sina roller i den framgångsrika brittiska serien Peep 

Show – där Webb spelade en självbelåten musiker och Mitchell en nedtryckt och 

neurotisk kontorsarbetare. Istället för att försöka introducera nya karaktärer, och 

gynnsamma konnotationer, i reklamfilmerna så spelar alltså Apple på redan 

etablerade lokala föreställningar. Denna förändring i karaktärernas paradigm får även 

strukturella konsekvenser. Trots att narrativet bygger kring samma syntagmatiska 

struktur så skiljer sig sättet som det framförs på. I de amerikanska reklamfilmerna är 

det oppositionella avståndet betydligt mycket större mellan de båda karaktärerna. PC 

är enformig och osäker medan Mac visar starka individualistiska drag. I de brittiska 

filmerna är rollerna mer jämlika, både till personlighetsdrag och visuella attribut. 

Enligt Hofstede och Minkov (2010) är dessa skillnader också explicita i ländernas 

kultur. Deras studie visade att den brittiska kulturen tenderade att vara mer orienterad 

mot jämlikhet och personligt anpassning än den amerikanska, som var mer 

individualistisk och traditionsstyrd. Skillnaden i karaktärernas individualistiska 

framställning har även identifierats av Frith och Wesson (1991) i deras studie av 

tidningsreklam i USA och UK. Vidare har denna studie funnit, i likhet med 

Weinberger och Spotts (1989a) samt Nevett (1992), att den brittiska reklamen 

framförs mer humoristiskt. Detta ses bl.a. på karaktärernas mer skojfriska tonläge, 

kroppsspråk och attityd. 

Även dialogen är omarbetad, där ord både lagts till och förändrats, dels för att 

hantera den längre speltiden men även för att lägga till en mer humoristisk betoning. 

Trots att den verbala textens paradigm på många sätt förändrats mellan länderna så är 

den syntagmatiska strukturen i stort intakt, och narrativet desamma. Apples 

anpassning av reklamtexten tyder på en lokaliserad strategi samt en tillämpning vad 
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Goddard (1998) beskriver som copy adaptation. Anpassningen ses även i de lokalt 

exklusiva reklamfilmerna i respektive land, där flera reklamfilmer skildrar lokala 

fenomen. Eftersom kultur manifesteras både i vad vi gör och hur vi gör det så kan 

skildrandet av lokala händelser med lokala aktörer beskrivas som en kulturell 

handling. Användandet av lokalt dominerande kulturella företeelser fyller flera 

funktioner i reklamserien. Genom att anspela på en lokalt etablerad habitus så krävs 

ingen kulturell inlärningsprocess vid meningsskapande, och meddelandet framgår mer 

effektivt (Gripsrud, 2011). Strategin ger även skenet av att Apple är en lokal aktör. 

Cutler, Javalgi och Erramilli (1992) har även visat att reklam som inte innehåller 

lokala kulturella element tenderar att irritera den lokala publiken.  

6.4. Kulturens inverkan på reklam 

Som proklamerats redan i inledningen av denna studie så använder sig olika företag 

av olika strategier vid tvärkulturell kommunikation. Vissa väljer att anpassa sig till 

lokala kulturer, skildra lokala världsbilder och seder, medan andra väljer en mer 

standardiserad metod. Oavsett vilken strategi som används så finns det vissa 

kulturella element i varje nation som inte bör ignoreras. I exemplet med Saudiarabien 

handlade det om en explicit språklig anpassning medan andra länder kan ha mindre 

tydliga element som skiljer sig (Cutler, Javalgi och Erramilli, 1992).  

I reklamkampanjen ”Get a Mac” så blir det tydligt att Apple har valt att satsa 

helhjärtat på en lokal strategi i de båda länderna. De har valt att använda samma 

tematiska- och syntagmatiska struktur i samtliga reklamfilmer, men gjort en hel del 

paradigmatiska förändringar. Trots dessa övergripande likheter så fanns det ett flertal 

anpassningar som förtydligades i mikroanalysen. Denna studie har visat att kultur är 

en starkt bidragande faktor i dessa anpassningar. 

7. Förslag på fortsatt forskning 
”Get a Mac” är en dynamisk kampanj som erbjuder ett antal vägar för vidare studier 

som inte tas upp här. I samband med Tv-inslagen så har ett flertal unika 

webbannonser med Mac och PC används på olika webbsidor (bl.a. visades de på New 

York Times hemsida under en längre tid). Betydelsen av dessa nya medieprodukter, 

hur de förhåller sig till resten av kampanjen, är områden som förtjänar både teoretiska 
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och praktiska observationer. Det skulle även vara intressant att jämföra ”Get a Mac” 

med Microsofts reklamkampanj ”I’m a PC”, 2008-2009 (som utan tvekan är ett svar 

på ”Get a Mac”). En annan punkt som inte rörts i denna studie är den japanska 

versionen av kampanjen. Det skulle vara intressant att även inkludera denna del av 

kampanjen, och göra en tvärkulturell studie av samtliga produktioner. De två länder 

som har undersökts i denna studie har många socio-ekonomiska och kulturella 

likheter. En studie av detta slag, som även inkluderade ett mer kollektivistiskt 

samhälle, skulle kunna leda till intressanta insikter i förhållandet mellan 

reklamproduktion och kultur. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 – ”Get a Mac” reklamfilmer 

 

USA UK 

Maj 2006 : Better 

Maj 2006 : iLife 

Maj 2006 : Network 

Maj 2006 : Restarting 

Maj 2006 : Viruses 

Maj 2006 : Wall Street Journal 

Jun 2006 : Out of the Box 

Jun 2006 : Touché 

Jun 2006 : Work vs. Home 

Aug 2006 : Accident 

Aug 2006 : Angel/Devil 

Aug 2006 : Trust Mac 

Okt 2006 : Better Results 

Okt 2006 : Conselor 

Okt 2006 : Self Pity 

Nov 2006 : Gift Exchange 

Nov 2006 : Meant for Work 

Nov 2006 : Sales Pitch 

Dec 2006 : Goodwill 

Jan 2007 : Sabotage 

Jan 2007 : Surgery 

Jan 2007 : Tech Support 

Feb 2007 : Security 

Apr 2007 : Computer Chart 

Apr 2007 : Flashback 

Apr 2007 : Stuffed 

Maj 2007 : Choose a Vista 

Maj 2006 : Network 

Maj 2006 : Restarting 

Maj 2006 : Viruses 

Jun 2006 : Out of the Box 

Jun 2006 : Work vs. Home 

Aug 2006 : Accident 

Aug 2006 : Trust Mac 

Apr 2007 : Stuffed 

Tentacle 

Office Posse 

Office at Home 

Naughty Step 

Magic 

Court 

Art Language 
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Maj 2007 : Genius 

Maj 2007 : Party is Over 

Nov 2007 : Boxer 

Nov 2007 : Podium 

Nov 2007 : PR Lady 

Dec 2007 : Misprint 

Dec 2007 : Now What 

Dec 2007 : Santa Claus 

Jan 2008 : Referee 

Jan 2008 : Time Machine 

Apr 2008 : Breakthrough 

Apr 2008 : Office Stress 

Apr 2008 : Yoga 

Maj 2008 : Group 

Maj 2008 : Pep Rally 

Maj 2008 : Sad Song 

Aug 2008 : Calming Teas 

Aug 2008 : Off the Air 

Aug 2008 : Pizza Box 

Aug 2008 : Throne 

Okt 2008 : Bake Sale 

Okt 2008 : Bean Counter 

Okt 2008 : V Word 

Dec 2008 : I can do Anything 

Dec 2008 : Tree Trimming 

Apr 2009 : Biohazard Suit 

Apr 2009 : Legal Copy 

Apr 2009 : Stacks 

Apr 2009 : Time Traveler 

Maj 2009 : Customer Care 

Maj 2009 : Elimination 

Maj 2009 : PC Choice Chat 
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Aug 2009 : Surprise 

Aug 2009 : Top of the line 

Aug 2009 : Trainer 

Sep 2009 : PC Innovation Lab 

Okt 2009 : Broken Promises 

Okt 2009 : PC News 

Okt 2009 : Teeter Tottering 
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10.2. Bilaga 2 - Hofstede. 

Observera att samtliga tabeller är översatta av författaren från Hofstede (2011). 

10.2.1. Maktdistans 

Handlar om i vilken utsträckning de mindre kraftfulla medlemmarna av 

organisationer och institutioner (som familjen) accepterar och förväntar sig att makten 

fördelas ojämlikt. Denna ojämlikhet är något som definieras underifrån, inte uppifrån, 

vilket tyder på att ett samhälles grad av ojämlikhet stöds av anhängare lika mycket 

som av ledarna. Denna dimension är grundläggande i varje samhälle, och alla 

samhällen är olika.

 

Tabell 1. Tio skillnader mellan samhällen med små och stora maktskillnader. 

Små maktskillnader Stora maktskillnader 

Användandet av makt ska vara legitimt 
och är objekt för kriterier av gott och ont 

Makt är ett grundläggande faktum i 
samhället och föregår vad som är gott 
eller ont: dess legitimitet är irrelevant 

Föräldrar behandlar sina barn som 
likvärdiga 

Föräldrar lär sina barn lydnad 

Äldre Personer är varken respekterade 
eller fruktade 

Äldre människor är både respekterade 
och fruktade 

Student-orienterad utbildning Lärar-orienterad utbildning 

Hierarki innebär ojämlika roller, 
etablerad för bekvämlighet 

Hierarki innebär existentiell ojämlikhet 

Underordnade förväntar sig att höras Underordnade förväntar sig att bli 
tillsagda vad de ska göra 

Pluralistiska regeringar som bygger på 
majoritetsbeslut och förändring sker 
fredligt 

Enväldiga regeringar baserade på 
kooptering och förändring sker via 
revolution 

Korruption är sällsynt; skandaler 
avslutar politiska karriärer 

Korruption är vanligt; skandaler dölj 

Inkomstfördelningen i samhället är 
ganska lika 

Inkomstfördelningen i samhället är 
mycket ojämn 

Religioner betonar alla troendes lika 
värde 

Religioner med en hierarki av präster 
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I Hofstede et al. (2010) indexerades 76 länder gällande maktskillnader. Studien visade 

att skillnaden tenderade att vara större för Östeuropa, Latinamerika, Asien och Afrika 

och mindre för germanska och engelskspråkiga länder i väst. 

10.2.2. Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande är inte desamma som riskundvikande; det handlar om ett 

samhälles tolerans för tvetydighet. Det visar i vilken utsträckning en kultur 

programmerar sina medlemmar att känna sig antingen obekväma eller bekväma i 

ostrukturerade situationer. Ostrukturerade situationer är nya, okända, överraskande 

eller annorlunda lägen, de som avviker från det ”vanliga”. Osäkerhetsundvikande 

kulturer försöker minimera risken för sådana situationer genom strikta beteendekoder, 

lagar och regler, ogillande av avvikande åsikter och en tro på absolut sanning; ”Det 

kan bara finnas en sanning och vi har den”. 

 

Tabell 2. Tio skillnader mellan svagt och starkt osäkerhetsundvikande samhällen. 

Svagt osäkerhetsundvikande Starkt osäkerhetsundvikande 

Osäkerheten i livet accepteras och varje 
dag tas som den kommer 

Osäkerheten i livet känns som ett 
kontinuerligt hot som måste bekämpas 

Lätthet, lägre stress, självbehärskning, 
låg ångest 

Högre stress, emotionaliserat, ångest 
och neuroticism 

Högre prioritering av personlig hälsa och 
välbefinnande 

Lägre prioritering av personlig hälsa 
och välbefinnande 

Tolerans för avvikande personer och 
idéer: det som är annorlunda är 
intressant 

Intolerans för avvikande personer och 
idéer: det som är annorlunda är farligt 

Bekväm med tvetydighet och kaos Behov av tydlighet och struktur 

Lärarna kan säga ”jag vet inte” Lärare anses ha alla svar 

Att byta arbete är inget problem Trivs inte på sitt arbete men stannar 
ändå 

Ogillar regler – skrivna eller oskrivna Emotionellt behov av regler – även om 
de inte följs 

Medborgare känner sig kompetenta inom 
politik, och ses så av myndigheter 

Medborgare känner sig inkompetenta 
inom politik, och ses så av myndigheter 

I religion, filosofi och vetenskap 
värdesätts relativism och empiri 

I religion, filosofi och vetenskap tror 
man på ultimata sanningar och 
storslagna teorier 
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Vid indexerandet av osäkerhetsundvikande visade det sig att Öst- och Centraleuropa, 

japan, latinska- och tyskspråkiga länder tenderade att ha högre poäng, vara starkare, 

medan poängen var lägre i engelsktalande, nordiska och kinesiska länder. 

10.2.3. Individualism mot kollektivism 

Individualism och dess motsats kollektivism ses som en samhällelig och inte en 

individuell egenskap. De ligger till grund för i vilken grad människor i ett samhälle är 

integrerade i grupper. I individualistiska samhällen finner vi kulturer där banden 

mellan människorna är lösa, dvs. alla förväntas ta hand om sig själva och sin närmsta 

familj. I kollektivismen föds människorna istället in i en kultur präglat av starka 

sammanhängande grupper, ofta i form av utvidgade familjerelationer. De skyddar 

alltid varandra i utbyte mot obetingad lojalitet. 

 

Tabell 3. Tio Skillnader mellan individualistiska och kollektivistiska samhällen. 

Individualism Kollektivism 

Alla människor är tänkta att ta hand om 
sig själva och sin närmaste familj  

Alla människor föds in i familjer eller 
klaner som skyddar dem i utbyte mot 
lojalitet 

Självmedvetenhet  Ett ”vi” tänk 

Rätten till privatliv Viktigt att känna tillhörighet 

Att tala om sina tankar är hälsosamt  Harmoni bör alltid upprätthållas 

Andra klassificeras som individer Vi och dem mentalitet 

Varje persons åsikt ska vägas in Åsikter är förutbestämda i tillhörande 
grupp 

Överträdelse av normer leder till 
skuldkänslor 

Överträdelse av normer leder till 
skamkänslor 

Språk där ordet ”jag” är nödvändigt Språk där ordet ”jag” undviks 

Syftet med utbildning är att lära hur vi 
kan lära 

Syftet med utbildning är att lära hur vi 
ska göra 

Uppgiften företräder relationer Relationer företräder uppgiften 
 

Individualism tenderar att råda i utvecklade och västerländska länder, medan 

kollektivism är mer framträdande i mindre utvecklade och östeuropeiska länder; 

Japan tar en mellan position på denna dimension (Hofstede, 2011). 
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10.2.4. Maskulinitet mot femininitet 

Denna dimension refererar till distribution av värden mellan könen, vilket är ett 

fundamentalt problem för alla samhällen. IBM studien visade att (a) kvinnors 

värderingar skiljer sig mindre mellan samhällen än mäns värderingar; (b) mäns 

värderingar innehåller allt från å ena sidan hög självsäkerhet och konkurrenskraft, 

något som är väldigt annorlunda från kvinnors värderingar, till å andra sidan 

blygsamhet och omtänksamhet, som i många avseenden liknar kvinnor värderingar. 

Den självsäkra sidan har kallats ”maskulinitet” och den blygsamma, omtänksamma 

för ”femininitet”. Kvinnor i feminina länder har samma blygsamma, omtänksamma 

värderingar som männen; i de maskulina länderna är de något mer självsäkra och 

tävlingsinriktade, men inte lika mycket som männen, vilket leder till ett gap mellan de 

båda könens värderingar. I maskulina kulturer är det ofta tabu att diskutera detta gap 

(Hofstede et al., 1998). 

 

Tabell 4. Tio skillnader mellan maskulina och feminina samhällen. 

Maskulinitet Femininitet 

Maximal emotionell och social skillnad 
mellan könen 

Minimal emotionell och social skillnad 
mellan könen 

Män bör vara, och kvinnor kan vara, 
självsäkra och ambitiösa 

Män och kvinnor ska vara blygsamma 
och omtänksamma 

Arbete är viktigare än familj Balans mellan familj och arbete 

Beundran av de starka Sympati för de svaga 

Pappor hanterar fakta, mammor känslor Både pappor och mammor hanterar 
fakta och känslor 

Flickor gråter, inte pojkar; pojkar ska slå 
tillbaka, flickor ska inte slåss alls 

Både pojkar och flickor kan gråta men 
ingen bör slåss 

Pappor bestämmer storleken på familjen Mammor bestämmer över antal barn 

Få kvinnor på politiska positioner Många kvinnor i politiskt valda 
positioner 

Religion fokuserar på gud eller gudar Religion fokuserar på medmänniskor 

Moralistiska attityder till sexualitet; sex 
är ett sätt att handla 

Sex är ett sätt att relatera 
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Maskulinitet är högre i japan, tyska och latinska länder – så som Italien och Mexico; 

den är ganska hög i engelsktalande västerländska länder; låg i nordiska länder och i 

Nederländerna och tämligen låg i några latinska och asiatiska länder – Frankrike, 

Spanien, Portugal, Chile, Korea och Thailand. 

10.2.5. Kortsiktig mot Långsiktig orientering 

Långsiktig orientering hänvisar till de kulturer som värderar uthållighet, sparsamhet, 

relationer är baserade på status. Värden vid den motsatta orienteringen är återgående 

sociala skyldigheter, respekt för tradition, att skydda sitt anseende och personliga 

stadga och stabilitet. 

 

Tabell 5. Tio Skillnader mellan kort-och långsiktiga samhällen. 

Kortsiktig orientering Långsiktig orientering 

De viktigaste händelserna i livet har 
inträffat tidigare eller tar plats nu 

De viktigaste händelserna i livet 
kommer att inträffa i framtiden 

Personlig stadga och stabilitet: en god 
människa är alltid samma 

En god människa anpassar sig till 
omständigheterna 

Det finns universella riktlinjer om vad 
som är gott och ont 

Vad som är gott och ont avgörs 
beroende på omständigheterna 

Traditioner är heliga Traditioner är anpassningsbara till 
förändrade omständigheter 

Familjeliv styrs av imperativ  Familjeliv styrs av delade uppgifter 

Det är viktigt att vara stolt över sitt land  Vilja att försöka lära sig av andra 
länder 

Att tjäna andra är ett viktigt mål Sparsamhet och uthållighet är viktiga 
mål 

Sociala utgifter och konsumtion Stora besparingar: tillgängliga medel 
för investeringar 

Elever tillskriver framgång och 
misslyckande till följd av tur 

Elever tillskriver framgång och 
misslyckande till ansträngning och 
brist på insats 

Återfinns i länder med fattigdom, 
långsam eller ingen ekonomisk tillväxt.  

Återfinns i länder med snabb 
ekonomisk tillväxt och välstånd 

10.2.6. Njutningslystnad mot återhållsamhet 

I njutningslystna samhällen tillåts människor att fritt tillfredsställa sina grundläggande 

och naturliga mänskliga begär, de uppmuntras att njuta och ha roligt i livet. Ett 
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samhälle som istället präglas av återhållsamhet styrs människornas tillfredställelse av 

begär med hjälp av sociala normer (Hofstede 2011). 

 

Tabell 6. Tio skillnader mellan njutningslystnad och återhållsamhet i samhällen. 

Njutningslystnad Återhållsamhet 

Högre andel människor förklarar sig 
nöjda och glada  

Färre människor anses mycket glada  

En tro på kontroll över det egna 
privatlivet 

En uppfattning om hjälplöshet: vad 
som händer med mig är inte, min eget 
val  

Yttrandefrihet anses som viktigt  Yttrandefriheten är inte ett primärt 
intresse  

Fritid är väldigt viktigt Fritid är mindre viktigt 

Mer benägna att komma ihåg positiva 
känslor 

Mindre benägna att komma ihåg 
positiva känslor 

Återfinns i länder med utbildad 
befolkning med högt födelsetal 

Återfinns i länder med utbildad 
befolkning, lågt födelsetal 

Fler människor är aktivt engagerade i 
idrott  

Färre människor deltar aktivt i idrott  

Återfinns i länder med tillräckligt med 
mat med många överviktiga människor  

Återfinns i länder med tillräckligt med 
mat men med färre överviktiga 
människor 

Återfinns i rika länder med lindrigare 
sexuella normer 

Återfinns i rika länder med strängare 
sexuella normer  

Att upprätthålla ordning i nationen har 
inte hög prioritet 

Återfinns i länder med högre antal 
poliser per 100,000 invånare 

 

Enligt Hofstede (2011) tenderar det att råda njutningslystrade samhällen i Syd-och 

Nordamerika, Västeuropa och i delar av Afrika söder om Sahara. Samhällen som styrs 

av återhållsamhet tenderar att råda i östra Europa, i Asien och i den muslimska 

världen. Övriga Europa, speciellt de länderna runt medelhavet, tenderar att ta en 

mellanposition på denna dimension. 
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10.3. Bilaga 3 - Transkriberingar 

10.3.1. Transkribering av ”Network”. 

USA UK 

Mac: Hello I’m a Mac 

PC: and I’m a PC. We got a little 
network going here, and it was very easy 
to set up. 
Mac: We speak each others language. 

 
PC: We share a internet connection, there 
are all sorts of things we do together, 
who, now, who’s this now, what’s  

Mac: Oh, this is that new digital camera 
from japan. Just came out. (talar 
japanska). 
PC: Wait, wait, wait, you speak her 
language. 
 
Mac: Oh, yeah, absolutely. Everything 
just kind of works with a Mac. (talar 
japanska) 
PC: Buongiorno, hello. 

Mac: Hello I’m a Mac 

PC: and I’m a PC. We’ve got a little 
network going here, and it was very easy 
to set up. Surprisingly.  
Mac: Exactly, we speak each others 
language. 
PC: Yes, we share a internet connection, 
there are all sorts of things we can do 
together, how, who’s this 

Mac: Oh, this is that new printer from 
japan. Just came out. 

 
PC: Why is she connected to you? She 
probably doesn’t realize you’re a Mac. 
I’TS NO USE, HE’S A MAC! 

Mac: PC, we can communicate. 
Everything just kind of works with a 
Mac.  
Japanskan: “Why does he yell at me? 
(japanska – textad)” 
Mac: He doesn’t know we’re compatible 
(japanska - textad). 
PC: Listen, your efforts are being wasted. 
Eh, ”I am a ricecake. Where is the train 
station? (japanska – textad)”. Hmm… 
Are you sure she’s Japanese? 
Mac: Yeah. 

10.3.2. Transkribering av ”Work vs Home”. 

USA UK 

Mac: Hello I’m a Mac 
PC: and I’m a PC.  

Mac: I’m into doing fun stuff like 
movies, music, podcasts stuff like that.  

Mac: Hello I’m a Mac 
PC: and I’m a PC.  

Mac: I’m into doing fun stuff like 
movies, music, podcasts.  
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PC: I also do fun stuff, like timesheets 
and spreadsheets and pie charts.  

Mac: Okay, ah, no by fun I mean more in 
terms of… for example it would be kind 
of hard to capture a family vacation say 
with a pie chart, you know. 

PC: Not true. For example, this light gray 
area could represent hangout time, where 
as this dark gray area could represent just 
kicking it.  

 
 
Mac: Yeah, no… I feel like I was… 
there. 

PC: I also do fun stuff, like spreadsheets 
and timesheets and pie charts.  

Mac: Yeah, PC, is quite hard to capture a 
family holiday with say a pie chart.  

 
 
PC: Not really. For example, this light 
gray area could represent shenanigans 
and tomfoolery, while this dark gray area 
could represent hijinks. And you see here 
we further divided hijinks into capers, 
monkey business and just larking about. 

Mac: Wow, I feel like I was there. 
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10.4. Bilaga 4 - Nevett 

Faktorer som skiljer sig mellan reklam i USA och UK. Ur Nevett (1992), s 64. 
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10.5. Bilaga 5 - Propp 

Propps funktioner, ur Berger (2013), s. 22. 
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10.6. Bilaga 6 - Berger 

Tabell 4. Ur Berger (2013), s. 35. Förf. översättning. 

Isolera och analysera de viktigaste tecknen i texten. 
 

• Vilka är de viktigaste materiella uttrycken och vad betyder dem? 
• Vilket system är det som ger dessa tecken betydelse?  
• Vilka koder finns? 
• Vilka ideologiska och sociologiska frågor är inblandade? 

 
Vad är den paradigmatiska strukturen i texten? 
 

• Vilken är den centrala oppositionen i texten? 
• Vilka parade motsatser passar under de olika kategorierna? 
• Har dessa oppositioner någon psykologisk eller social import? 

 
Vad är den syntagmatiska strukturen i texten? 
 

• Vilka av Propps funktioner kan appliceras på texten? (se bilaga 4 för 
funktionsschema) 

• Hur påverkar det sekventiella arrangemanget av element betydelsen i texten? 
• Finns det formelartade aspekter som kan ha format texten? 

 
Hur påverkar Tv som medium texten? 
 

• Vilka typer av bilder, kameravinklar och redigeringstekniker används? 
• Hur används ljussättning, färg, musik och övriga ljud för att ge mening åt 

tecken? 
 
Vilka bidrag har teoretiker gjort som kan tillämpas? 
 

• Vad har teoretiker inom semiotik skrivit som kan anpassas till din analys av 
television? 

• Vad har media teoretiker skrivit som kan anpassas till semiotisk analys? 
 

 


