
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 
 

Institutionen för kultur och kommunikation 
 
 

 
 

Lina Nyholm & Pernilla Sandell 
 

 
Att planera, genomföra och utforma 

en föredömlig reklamkampanj 
 
 

How to plan, execute and create a successful  
advertising campaign 

 
 
 

Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats 

 
 
 
 
 

Datum/Termin: VT -06 
Handledare: Jan-Ove Eriksson 
Examinator: Pär Lundgren 

  



Abstract 
As the field of marketing becomes increasingly competitive, creative tools to reach the 

intended consumer needs to be utilized. In order to break through the crowded airways and 

packed ad space, one can choose to direct the message through channels that relate to current 

trends in society, while using innovative artistic concepts. The fundamental purpose behind 

this report is to provide a roadmap for creating a successful and unique marketing campaign. 

In addition, we have attempted to identify how visual methods can add valuable attributes to 

the campaign, ensuring a more progressive and distinct impression. To illustrate our claims, 

we have chosen to analyze Wasabröd’s latest marketing effort, “Change Bread,” by dividing it 

into three sections, including planning, execution, and the visual creation. The materials used 

to support our theories were collected through extensive literature studies and interactions 

with Wasabröd’s marketing agency via telephone and e-mail. Our findings suggest that 

effective advertising is reached through the use of a creative concept, which is relevant, 

credible, and exclusive. An important element not to be ignored is the employment of all 

aspects of the marketing mix. The relationship between form and content is critical when 

communicating a visual message to the intended receiver. In our opinion, Wasabröd’s 

“Change Bread” promotion was created and largely implemented through the use of the 

theoretical guidelines identified as the most recommended in current relevant literature. 



Sammanfattning 

Många budskap trängs i dagens medier. För att synas kan man i sin marknadsföring välja att 

använda sig av visuella konstgrepp och rådande samhällstrender som lyfter fram produkten. 

Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att beskriva hur en reklamkampanj kan planeras 

och genomföras för att bli så framgångsrik som möjligt. Vi har dessutom som syfte att ta reda 

på hur man med hjälp av visuella metoder kan göra en reklamkampanj lyckad. För att 

exemplifiera arbetet med en reklamkampanj gällande både planerandet, genomförandet samt 

det visuella utformandet har vi valt Wasabröds kampanj Byt Bröd. Materialet har inhämtats 

från litteraturstudier samt genom kontakt via telefon och mejl med Wasabröd och deras 

reklambyrå. Resultatet av våra litteraturstudier visar att effektiv reklam uppnås när man 

använder sig av ett kreativt koncept som är meningsfullt, trovärdigt och distinkt samt fungerar 

i hela mediemixen. I effektiv visuell kommunikation är det sambandet mellan form och 

innehåll som får budskapet att nå fram till mottagarna. Ur det material vi har utgått från kan 

kampanjen Byt Bröd anses ha planerats, genomförts och utformats till ganska stor del enligt 

de teoretiska riktlinjer vi funnit i litteraturen.  

 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................. 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 3 

1.2 Avgränsningar.................................................................................................................. 4 

1.3 Begreppsdefinitioner ........................................................................................................ 4 

1.4 Metod................................................................................................................................ 6 

1.5 Disposition ....................................................................................................................... 6 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 8 

2.1 Wasabröd ......................................................................................................................... 8 

2.2 Kampanjen Byt bröd......................................................................................................... 9 

2.3 Hälsotrenden .................................................................................................................. 10 

3 Teori ...................................................................................................................................... 12 

3.1 Marknadsföring.............................................................................................................. 12 

3.2 Marknadsplan................................................................................................................. 12 
3.2.1 Nulägesanalys.......................................................................................................... 13 
3.2.2 Affärsidé och mål .................................................................................................... 14 
3.2.3 Marknadsföringsstrategi.......................................................................................... 15 
3.2.4 Utvärdering och uppföljning ................................................................................... 17 

3.3 Reklam och reklamstrategi............................................................................................. 18 
3.3.1 Reklam .................................................................................................................... 18 
3.3.2 Reklamstrategi......................................................................................................... 19 

3.4 Kampanjplan .................................................................................................................. 21 
3.4.1 Mål .......................................................................................................................... 22 
3.4.2 Målgrupp ................................................................................................................. 22 
3.4.3 Medium ................................................................................................................... 24 
3.4.4 Budskap................................................................................................................... 26 
3.4.5 Tidsplan och budget ................................................................................................ 28 
3.4.6 Utvärdering och uppföljning ................................................................................... 29 

3.5 Visuell kommunikation ................................................................................................... 30 
3.5.1 Bilden ...................................................................................................................... 30 
3.5.2 Texten...................................................................................................................... 31 
3.5.3 Typografin............................................................................................................... 31 
3.5.4 Filmen...................................................................................................................... 32 
3.5.5 Ljudet ...................................................................................................................... 33 
3.5.6 Formen .................................................................................................................... 34 
3.5.7 Innehållet ................................................................................................................. 35 
3.5.8 Färgen...................................................................................................................... 35 

3.6 Sammanfattning.............................................................................................................. 36 

4. Resultat och analys............................................................................................................... 38 



 

4.1 Marknadsplan................................................................................................................. 38 
4.1.1 Nulägesanalys.......................................................................................................... 38 
4.1.2 Affärsidé och mål .................................................................................................... 39 
4.1.3 Marknadsföringsstrategier....................................................................................... 40 
4.1.4 Utvärdering och uppföljning ................................................................................... 41 

4.2 Reklam och reklamstrategi............................................................................................. 41 
4.2.1 Reklam .................................................................................................................... 41 
4.2.2 Reklamstrategi......................................................................................................... 42 

4.3 Kampanjplan .................................................................................................................. 44 
4.3.1 Mål .......................................................................................................................... 44 
4.3.2 Målgrupp ................................................................................................................. 45 
4.3.3 Medium ................................................................................................................... 45 
4.3.4 Budskap................................................................................................................... 46 
4.3.5 Tidsplan och budget ................................................................................................ 47 
4.3.6 Utvärdering och uppföljning ................................................................................... 48 

4.4 Visuell kommunikation ................................................................................................... 48 
4.4.1 Bilden ...................................................................................................................... 48 
4.4.2 Texten...................................................................................................................... 49 
4.4.3 Typografin............................................................................................................... 49 
4.4.4 Filmen...................................................................................................................... 49 
4.4.5 Ljudet ...................................................................................................................... 50 
4.4.6 Formen .................................................................................................................... 51 
4.4.7 Innehållet ................................................................................................................. 52 
4.4.8 Färgen...................................................................................................................... 53 
4.4.9 Sammanfattning – visuell kommunikation ............................................................. 53 

5. Slutsats och diskussion......................................................................................................... 55 

6. Källförteckning..................................................................................................................... 59 

7. Bilagor.................................................................................................................................. 62 



 3

1. Inledning 
I dagens samhälle finns en stark hälsotrend vilket är mycket tydligt i all form av media. Allt 

fler tv-program bygger på ett slags ”må bra-koncept” och det finns inslag av hälsosam 

karaktär även i andra program. Dessutom finns det i tidningar mängder av artiklar om hur 

man bör äta och motionera med olika inriktning beroende på ändamål. På ett eller annat sätt 

bidrar samtliga till hälsohysterin i media. Inledningsvis var vår intention att bygga uppsatsen 

kring hälsotrenden i samhället. Då vi behövde begränsa oss till ett mer specifikt ämne 

inriktade vi oss på reklamområdet eftersom vi även finner det mycket intressant. För att inte 

helt frångå hälsotrenden valde vi att beskriva en reklamkampanj som är en del av 

hälsotrenden och som på ett fördelaktigt sätt drar nytta av den i sin marknadsföring. 

 

Uppsatsens fokus ligger på att beskriva planerandet, genomförandet och utformandet av en 

välgjord reklamkampanj, samt att exemplifiera de teoretiska riktlinjerna genom en befintlig 

kampanj. Reklamkampanjen som vi valt att analysera utifrån teoretiska riktlinjer är 

Wasabröds kampanj Byt Bröd. Vårt första intryck av kampanjen var att den lätt kan 

förknippas med den rådande hälsotrenden, vilket var en av anledningarna till att vi valde 

denna kampanj. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att beskriva hur en reklamkampanj kan planeras 

och genomföras för att bli så framgångsrik som möjligt. Vi har dessutom som syfte att ta reda 

på hur man med hjälp av visuella metoder kan göra en reklamkampanj lyckad.  

 

Vi har valt att försöka besvara följande frågeställningar i vår uppsats: 

 

- Hur bör man gå till väga för att planera och genomföra en föredömlig reklamkampanj enligt 

teoretiska riktlinjer? 

 

- Hur bör man ta hjälp av visuella metoder för att utforma en föredömlig reklamkampanj? 

 

- Hur har Wasabröds kampanj Byt Bröd planerats och utformats enligt teoretiska riktlinjer? 
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1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på hur man från ett teoretiskt perspektiv kan utforma en kommersiell 

reklamkampanj. Inledningsvis ville vi lägga större vikt vid hur man kan dra nytta av 

samhällstrender i reklamutformning, men fick begränsa oss i brist på fakta inom 

ämnesområdet. Flera delar av vårt teoriavsnitt är applicerbart på marknadsföring mer 

generellt, men vi har genom hela arbetet försökt att konsekvent koncentrera oss på 

reklamkampanjer. Därmed blandar vi inte in till exempel PR, events eller sponsring, mer än 

att vi redogör för begreppen. Det är intressant att ta reda på hur en målgrupp mottar och 

påverkas av en reklamkampanj, men vi har istället inriktat oss på sändaren och hur denne kan 

gå tillväga för att utföra en så bra reklamkampanj som möjligt. Vi har dock inte helt bortsett 

från mottagaren i vårt arbete, särskilt inte när det gäller den kampanj som vi valt att analysera. 

Vid valet av reklamkampanj ville vi ha en specifik kampanj att analysera och med hänsyn till 

vår tidsbegränsning föll det sig naturligt att inte välja flera kampanjer utan att koncentrera oss 

på en. Wasabröds kampanj Byt Bröd består av tiotalet annonser samt ett antal reklamfilmer i 

olika versioner. I avsnittet Visuell kommunikation har vi analyserat reklamfilmen Wholegrain 

Gospel i dess ursprungslängd och avgränsat analysen till fyra olika annonser, eftersom vi 

ansåg att det var lämpligt för vår avsatta tid. Annonserna återfinns i bilaga 1-4 och 

reklamfilmen bifogas på en cd-skiva i MPG-format.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Vi förklarar här på ett kort och enkelt vis viktiga ord och begrepp som återkommer i 

uppsatsen. Syftet med våra begreppsdefinitioner är att läsaren ska kunna gå tillbaka hit vid 

behov.  

 

Annons 

Betalt meddelande eller erbjudande i tidning, tidskrift eller annat tryckt medium, som även 

används i samband med andra medier. Annonser skall vara tydligt avskilda från annat 

innehåll, läsaren skall kunna skilja mellan betald text och redaktionell text.1 På ett flertal 

ställen i uppsatsen använder vi begreppet annons då det gäller både tidningsannonser och 

utomhusaffischer.  

 

                                                 
1 ibid 
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Information 

Generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 

former.2  

Kampanj 

Har till syfte att generera specifika resultat eller effekter på en relativt stor skala människor, 

ofta inom en viss tidsperiod och genom organiserade kommunikationsaktiviteter.3 

Kanal 

Används för att sändaren ska kunna nå mottagaren med ett meddelande. Exempel på kanal 

kan vara ett medium som en tidning, en affisch eller en reklamfilm.4  

Kommunikation 

Kan beskrivas som processen för interaktion mellan människor. Det finns två olika 

traditioner, där den första bygger på uppfattningen att det gäller förmedling av olika signaler i 

form av budskap, attityder och känslor mellan sändare och mottagare. I den andra traditionen 

betraktas kommunikation som en mer eller mindre gemensam aktivitet mellan dem som ingår 

i den.5  

Marknadsmix 

Består av de fyra P:na; produkt, pris, plats och påverkan som ska vara en hjälp vid planering 

av marknadsföringen.6   

Medium 

Kanal för förmedling av information och underhållning.7 

Mottagare 

Person som erhåller något.8 I kommunikationssammanhang erhåller mottagaren ett budskap 

från sändaren. 

Reklam 

En form av massinformation som är avsedd att påverka människor att köpa en vara eller 

liknande, vanligtvis i tidningar, broschyrer och filmer eller på skyltar och anslag på offentliga 

platser. Reklam är vanligtvis ett av de konkurrensmedel ett företag använder i sin 

                                                 
2 ibid 
3 Larsson (2001) 
4 Bergström (2004) 
5 Larsson (2001 
6 Kotler (2005) 
7 Nationalencyklopedin 2006-05-02 
8 ibid 
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marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst. Reklambudskapet 

förmedlas till målgruppen via betalt utrymme i olika medier.9 

Sändare 

Person som producerar ett meddelande eller dylikt i tal eller skrift.10 

Trend 

Utvecklingsinriktning ofta för någon företeelse eller något förlopp. Ofta speciellt om 

utveckling eller redan existerande företeelse som anses modern och tidsriktig.11 

Varumärke 

Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster som 

tillhandahålls från andra näringsidkares varor eller tjänster.12 

 

1.4 Metod 

Uppsatsens utgångspunkt ligger i de teoretiska ramar och metoder som finns tillhanda för att 

skapa en bra reklamkampanj. En kvalitativ analys av Wasabröds kampanj har genomförts i 

relation till de beskrivna teoretiska riktlinjerna för planering, genomförande och visuell 

utformning. Litteraturstudier kring reklam och strategi, marknadsplan, kampanjplan och 

visuell utformning har genomförts och redogörs i uppsatsens teoriavsnitt. Vi har valt att lägga 

en stor del av fokus på den visuella utformningen, då vi anser det vara viktigt för 

framgångsrik reklam. Genom telefonkontakt med Wasabröds marknadschef och brand 

manager har vi fått svar på de flesta av våra frågor om företaget och utformandet av 

kampanjen Byt Bröd. Vi fick också vid förfrågan ett antal annonser via mejl. Av 

produktionsledaren på Wasabröds reklambyrå Forsman & Bodenfors fick vi svar på 

ytterligare frågor via telefonkontakt och mejl. Pressmeddelanden samt information från 

Wasabröds hemsida har också legat till grund för arbetet, liksom intressanta och relevanta 

artiklar från tidningar som Resumé och Hälsa. 

 

1.5 Disposition 

I avsnittet bakgrund beskrivs Wasabröds marknad samt deras koppling till en sund livsstil. Vi 

beskriver dessutom kampanjen Byt Bröd och hälsotrenden som råder i dagens samhälle. 

                                                 
9 ibid 
10 ibid 
11 ibid 
12 ibid 
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Därefter följer teoriavsnittet som innehåller information om marknadsföring, marknadsplan, 

reklamstrategi, kampanjplan samt visuell kommunikation. I avsnittet resultat och analys 

analyseras kampanjen ingående utifrån de teoretiska kategorierna, enligt liknande upplägg. I 

slutsats och diskussion sammanfattas resultaten knutet till frågeställningarna.  
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att i korta drag beskriva Wasabröd för att ge en bild av såväl 

företaget som reklamkampanjen Byt Bröd. Avslutningsvis förklarar vi den hälsotrend som 

reklamen utgör en del av. 

 

2.1 Wasabröd 

Wasabröd är världens största producent av knäckebröd. På ett år säljs ungefär 60 000 ton 

knäckebröd i ett 40-tal länder. I Sverige äter man mest knäckebröd i världen, nästan 4 kilo om 

året per person. De största marknaderna för Wasabröd utanför Sverige är övriga Norden och 

Tyskland tätt följt av Polen, Holland, Frankrike och USA. Wasabröd har cirka 950 

medarbetare i 10 olika länder och ägs sedan 1999 av Barilla. Namnet Wasa kommer från kung 

Gustav Vasa som använde en stiliserad sädeskärve på sitt vapen och som kallades 

”Rågkungen”. Wasabröd använde tidigare en bild av Rågkungen på sitt märke, men det har 

idag utvecklats till en sädeskärve. Wasabröd är H.M. Konungens hovleverantör.13  

     

På Wasabröds hemsida finns mycket information om fullkorn, fibrer och dess positiva 

inverkan på hälsan. Det är tydligt att företaget förespråkar en hälsosam livsstil och att de vill 

förmedla att knäckebröd är en del av en hälsosam kost. Wasabröd stödjer forskning av hjärt- 

och kärlsjukdomar och på deras hemsida kan man bland annat läsa en forskningsrapport om 

nyttan med fullkorn. Wasabröd var pionjär ifråga om utveckling av hälsosamma och samtidigt 

aptitliga produkter redan i början på 1980-talet. Det gällde då framtagande och lansering av 

produkten Wasa Fibrer, vilket ledde till framgång i både Europa och USA.14 

 

I början av 1970-talet gjorde Wasabröds dåvarande reklambyrå Carlsson & Broman en 

reklamkampanj som anses höra till klassikerna under 1900-talet. Reklambyrån fick i uppdrag 

att om möjligt öppna konsumenternas ögon för knäckebröd. Ärliga bilder av befolkningen i 

den småländska byn Bellö utgjorde kampanjen, som pågick framgångsrikt under 3 år. 

Carlsson & Broman vidhöll att det var känslan människor hyste för knäckebröd som var det 

viktiga, medan Wasabröd önskade sig en mer rationell argumentering för nyttan med 

produkterna. Uppdraget gick efter några år vidare till Hall och Cederqvist, som utsåg den söta 

sirapslimpan till huvudfiende. De skapade en bild av en limpa med ett åtdraget skärp och på 
                                                 
13 www.wasabrod.se 
14 ibid 



 9

varje sida putade det ut. Till bilden satte de texten ”Du blir vad du äter”, vilken sa det mesta. I 

början av 2000-talet används fortfarande samma tema, även om det är något annorlunda 

utfört.15  

 

2.2 Kampanjen Byt bröd 

I mars 2005 började Wasabröd med sin nya kampanj för att locka fler till att äta knäckebröd. 

Kampanjens budskap är väldigt tydligt; Byt bröd! Mottagarna informeras av kampanjen om 

fullkornsknäckebrödets fördelar, att det innehåller 100% fullkorn och 0% tillsatt socker. 

Intentionen med kampanjen var att den skulle visa på knäckebrödets fördelar jämfört med 

mjukt bröd. Företaget valde att annonsera i tv, tidningar och utomhus för att få ett så stort 

genomslag som möjligt.  

 

I ett pressmeddelande från Wasabröd, daterat 2006-01-12, konstateras att försäljningen av 

fullkornsknäckebröd växer och att alla tecken tyder på att trenden fortsätter. Karin Brynell, 

som är marknadsdirektör på Wasabröd, berättar i samma pressmeddelande att hälsodebatten 

har gjort människor uppmärksammade på fördelarna med fullkorn och att allt fler söker goda 

och sunda alternativ. Wasabröd har 17 produkter som innehåller 100% fullkorn, vilket ingen 

av mjukbrödstillverkarna kan matcha. Brynell säger också att fler och fler byter bröd, men att 

många fortfarande inte vet hur mycket nyttigare knäckebröd är. Det är därför en utav 

anledningarna till att de fortsätter med kampanjen Byt bröd. Kampanjen pågår inte bara i 

Sverige, utan även runt om i Norden.16 För att öka försäljningen av deras knäckebröd tog 

Wasabröd tillvara på den starka allmänna hälsotrenden i världen, samt fullkornsdebatten och 

sockerdebatten i samhället.17 Kampanjen har visat sig framgångsrik då den fått diverse 

utmärkelser.  

 

Kampanjen Byt bröd innehåller bland annat ett antal reklamfilmer. Några sändes under 2005 

och Wholegrain Gospel, som finns i några olika versioner och längder, visas under 2006. 

Reklamfilmerna som visades under 2005 liknade annonserna väldigt mycket, men Wholegrain 

Gospel skiljer sig något därifrån. Kampanjen består också av tiotalet annonser, varav några är 

                                                 
15 Boisen (2003) 
16 http://se.wasa.com/Wasa/images/inc/pdf/pressreleases/20060118_SV.pdf 
17 Resumé (2006-01-19) 
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avsedda för reklam utomhus och andra för tidningar. Samtliga annonser innehåller texten ”Byt 

Bröd” samt ”100% fullkorn, 0% tillsatt socker”. (Se Bilaga 1-4) 

 

2.3 Hälsotrenden 

Det finns idag och sedan ett antal år tillbaka en tydlig hälsotrend i samhället. Media påminner 

oss dagligen om trenden bland annat genom nya tidningsartiklar och reportage som handlar 

om hur vi ska äta och röra på oss för att må bättre. Faith Popcorn, som är ett framstående 

amerikanskt framtidsorakel, förutspådde 1991 att underhållning steg för steg kommer att 

inriktas på hälsa och långt liv.18 När det gäller tv-utbudet idag stämmer det bra att det finns en 

bred inriktning på hälsa och att vi vill hålla oss unga längre. Några exempel på tv-program är 

Du är vad du äter, Toppform, Tjockholmen och 10 år yngre.  

 

Ju mer livsmedelsrelaterade sjukdomar debatteras, desto mer ökar folks medvetenhet. Man 

äter för att må bra helt enkelt. Under senare år har fett och socker dominerat hälsodebatten, 

men intresset har nu börjat flyttas över mot fullkorn.19 

 

Fullkorn 

Fiberrik mat var länge svårsåld, men 2005 började försäljningen av fullkornsprodukter snabbt 

att öka. Lotta Lindman som är försäljningschef på Nestlé menar att den ökade efterfrågan av 

fullkornsprodukter är en effekt av den allmänna hälsotrenden, men också av en ökad 

förståelse för fullkornets nyttigheter. Till skillnad från vanligt vetemjöl tillverkas 

fullkornsmjöl av hela sädeskornet, inklusive skal, grodd och kli, där inte bara fibrerna sitter 

utan även andra nyttiga ämnen. Fullkornsprodukterna är rika på E-vitamin, zink, järn, 

magnesium och krom och dessutom har de en bra fettsammansättning med hög andel omättat 

fett.20 Många studier har gjorts av forskarteam över hela världen som bekräftar fördelarna 

med fiberrika produkter för att reducera risken för hjärt- och kärlsjukdomar och även stroke 

och diabetes.21 En annan fördel med fullkorn tycks vara att även risken för tjocktarmscancer 

reduceras. Dessutom håller fiberrik mat magen i trim och det blir lättare att hålla vikten, 

eftersom man får en ökad mättnadskänsla av den.22 Wasabröds forsknings- och 

utvecklingsdirektör, berättar att det idag finns så många riktigt solida forskningsrapporter om 
                                                 
18 Popcorn (1996) 
19 Hälsa (2006, nr.4 april) 
20 ibid 
21 http://se.wasa.com/wasa/images/se/inc/pdf/fullkorn_och_halsa.pdf 
22 Hälsa (2006, nr.4 april) 
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fullkornets viktiga egenskaper att vi med all säkerhet kan konstatera att fullkorn inte är någon 

övergående trend. Han säger också att det är en mycket bestående tendens som kommer att 

resultera i en ökad förekomst av fullkorn när det gäller spannmål och bröd.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://se.wasa.com/wasa/smpage.fwx?page=466&main=wholegrain 
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3 Teori 
Litteraturen beskriver arbetet med reklamkampanjer förvånansvärt olika. I teoriavsnittet 

redogör vi utifrån litteraturstudier för vad vi har funnit är de viktigaste aspekterna då man har 

för avsikt att utforma en föredömlig reklamkampanj. Vi börjar med att förklara vad som 

menas med marknadsföring, vilket en reklamkampanj kan vara en del av.  

 

3.1 Marknadsföring 

Traditionellt sett förklaras marknadskommunikation med ”en organisations insatser för att 

föra ut en produkt eller tjänst på en marknad”.24 Ibland likställs begreppet 

marknadskommunikation med marknadsföring, men marknadsföring har en vidare innebörd 

som även innefattar planering och genomförande av företagets verksamhet i syfte att 

tillgodose målgruppens behov på ett sätt så att lönsamhetsmålen kan uppnås.25 Framgång med 

marknadsföring kommer från en förståelse för andras behov och önskningar och att man 

skapar idéer, service eller produkter som uppfyller behoven och önskningarna.26 

  

Det finns olika sorters marknadsföring, bland annat social och kommersiell marknadsföring. 

Social marknadsföring används oftast för att influera målgruppen till att ändra deras beteende 

för att förbättra hälsan, förebygga skador, skydda miljön och liknande. En viktig skillnad på 

social marknadsföring jämfört med kommersiell marknadsföring är att i kommersiell 

marknadsföring handlar det om varor och tjänster, medan det i social marknadsföring handlar 

om att sälja ett beteende. En annan viktig skillnad är att man i kommersiell marknadsföring 

vill göra en ekonomisk vinst, medan det i social marknadsföring snarare handlar om en social 

vinst.27 Vi har i vår uppsats inriktat oss på kommersiell marknadsföring eftersom vi 

undersöker en reklamkampanj med ett kommersiellt syfte. 

 

3.2 Marknadsplan 

Marknadsplanen omfattar vanligtvis nulägesanalys, affärsidé och mål, 

marknadsföringsstrategi samt utvärdering och uppföljning. För alla typer av företag är det 

fördelaktigt att årligen utforma formella planer. Att planera driver företaget till att vässa sina 
                                                 
24 Larsson (2001) 
25 Larsson (2001) 
26 Kotler, m.fl. (2005) 
27 Kotler, m.fl. (2002) 
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mål och sin policy, vilket leder till bättre samordning av arbetet och ger klarare struktur för 

utvärdering och uppföljning. Bra planeringsarbete hjälper företaget att förutspå och reagera 

snabbt på förändringar i omvärlden och att förbereda sig bättre för plötsliga utvecklingar.28 En 

noggrant utarbetad marknadsplan kan anses ligga till grund för en framgångsrik 

reklamkampanj. 

 

3.2.1 Nulägesanalys 
I nulägesanalysen kontrolleras bland annat att affärsidén håller genom undersökningar av 

försäljningssiffror, styrkor och svagheter samt ekonomiska förutsättningar. Produkterna och 

distributionen av dem ses över så att en stor efterfrågan på marknaden inte förbises.29    

 

Konkurrenter 

En del av nulägesanalysen är att försöka kartlägga konkurrenternas produkter, 

distributionskanaler och marknadsföringsaktiviteter samt att förutspå deras nästa steg. Att 

kritiskt granska sin egen verksamhet för att se på vilket sätt den är bättre än övrigas samt att 

definiera de konkurrenter som inte ter sig lika självklara är även det en viktig del av 

nulägesanalysen.30   

 

Omvärldsfaktorer 

Genom att ta hjälp av undersökningar eller att aktivt ta del av tidningsartiklar, 

årsredovisningar, Internet och övriga informationskanaler kan man se relevanta trender och 

lagstiftningar som påverkar förutsättningar för affärsverksamheten. För att sammanfatta 

nuläget kan man arbeta fram en SWOT-analys; Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats. Styrkor (S) omfattar det som man är bra på, och som man kan framhålla gentemot 

konkurrenter. Svagheter (W) är viktigt att identifiera och åtgärda. En styrka måste vara 

faktabaserad och kan vändas till en svaghet om konkurrensen ökar. Möjligheter (O) är 

faktorer som möjliggör en viss satsning, till exempel en extrem intern kompetens eller ett 

lägligt tillfälle.31 Det kan vara ett fördelaktigt ekonomiskt klimat, eller demografiska 

förändringar. Det kan också vara att marknaden förändras i linje med företagets produktion, 

och tekniska utvecklingar som ger företaget möjligheter att använda sig av i sin 

                                                 
28 Kotler, m fl. (2002) 
29 Bergström (2004) 
30 ibid 
31 Bergström (2004) 
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marknadsplan.32 Hot (T) är de faror som påverkar kommunikationen, såsom nya konkurrenter, 

ny lagstiftning eller krav på anpassning.33 Möjligheter och hot analyseras för att kunna förutse 

viktiga utvecklingsriktningar som har inverkan på företaget. Hot mot företaget kan också vara 

marknadens ständiga tillskott av nya produkter. Styrkorna och svagheterna brukar handla om 

interna faktorer, medan möjligheter och hot hör till de externa.34 När det gäller möjligheterna 

kan de ytterligare åskådliggöras genom att kategoriseras med hänsyn till deras attraktivitet 

och sannolikhet för framgång. Sannolikheten för framgång påverkas av företagets egna villkor 

och dessa kartläggs genom den interna analysen. Eventuella hot betraktas med hänsyn till hur 

pass allvarliga de är och hur sannolikt det är att hotet blir en realitet. 35 

                                               

                                                     
                            SWOT-modellen brukar illustreras i en sådan här figur.  

 

3.2.2 Affärsidé och mål 
Alla organisationer behöver en kort och koncis beskrivning av vad man gör, vem man arbetar 

för och vad man försöker vara särskilt bra på. Det här kan uttryckas i den så kallade 

affärsidén, som ska vara så konkret att den ger en entydig bild av organisationen.36 Målen kan 

vara övergripande, strategiska och de kan vara operationella, mer praktiskt inriktade. Det är 

viktigt att alla på företaget är väl informerade och motiverade att arbeta för de mål som ställs 

upp.37  

 

                                                 
32 Kotler, m.fl. (2005) 
33 Bergström (2004) 
34 Kotler, m.fl. (2005) 
35 http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=56906 
36 Gustafsson, Rennemark (2002) 
37 Bergström (2004) 
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3.2.3 Marknadsföringsstrategi 
I kommunikativ planering är det viktigt att man utarbetar en genomtänkt strategi för 

aktiviteten, oavsett om man ägnar sig åt långsiktiga kampanjer eller mer kortsiktiga åtgärder. 

Strategin svarar på hur man ska ta sig till de uppställda målen på bästa sätt och hur man ska 

klara de hinder som kan finnas på vägen.38  

 

Ett par termer man kan tala om är inifrån-strategier och utifrån-strategier. Inifrån-strategier 

innebär att organisationen sprider information till sina målgrupper och med utifrån-strategier 

menas att man ger service och stöd till de grupper som önskar information från 

organisationen. Inifrån-strategier dominerar inom PR- och informationsbranschen och även i 

marknads- och reklambranschen. Utifrån-strategier däremot är inte lika vanligt och vi ska 

därför inte gå in mer på dem. Inifrån-strategierna innefattar två olika former, där den ena 

handlar om främst påverkan och övertalning. Det finns många modeller för hur människor 

påverkas av kommunikation, varav AIDA är en välkänd sådan och vi beskriver den i stycke 

3.4.2. Övertalning kan ske på många sätt och en viktig övertalningsfaktor är involvering. Den 

andra typen av inifrån-strategier är mer inriktad på att även tillgodose mottagarnas behov. Det 

finns en behovs- och relevansmodell som i stora drag handlar om att när en målgrupp 

upplever både behov och relevans så är dess intresse för att ta emot information stort. Det 

innebär att om man bedömer att relevans och behov saknas hos målgruppen så är 

kommunikativa insatser mer eller mindre bortkastade.39  

 

De fyra P:na 

Ett klassiskt sätt att se på marknadsföring är att dela upp den i olika delar, till exempel i de 

ofta förekommande fyra P:na produkt, pris, plats och promotion. Det här är de olika 

konkurrensmedlen ett företag har till sitt förfogande och de är på olika sätt beroende av 

varandra.40 Man brukar kalla de fyra P:na för en marknadsmix och de är helt enkelt taktiska 

marknadsverktyg som företaget mixar för att kunna skapa det mottagande man vill ha i 

målgruppen. Marknadsmixen består av allt som företaget kan göra för att influera efterfrågan 

av dess produkter41. Trots att de här P:na utformades för så längesedan som under 60-talet så 

                                                 
38 Larsson (2001) 
39 ibid 
40 Rennemark (1994, s.12) 
41 Kotler, m.fl. (2005) 
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tillämpas de fortfarande. Ofta läggs dock ett femte P till, vilket är personal som också är en 

viktig faktor i marknadsföringen.42 

 

Med produkt menas det totala antalet varor och tjänster som ett företag erbjuder 

målgruppen.43 Ett företags målsättning är att göra sin produkt eller sitt erbjudande annorlunda 

eller bättre på ett sätt som får den avsedda marknaden att föredra den och vilja betala för 

den.44 Utmaningen för den som marknadsför en produkt ligger i att skapa relevant och distinkt 

produktdifferentiering. Differentieringen kan grundas på till exempel fysiska skillnader, 

skillnader i pris eller skillnader i image.45 

 

Priset är den summa pengar som kunden betalar för att få en produkt eller tjänst, men det kan 

också vara summan av värdet som kunden utbyter till fördel av att få eller använda en produkt 

eller tjänst.46 Till skillnad från de andra elementen i marknadsmixen skapar priset intäkter, 

istället för utgifter. Ett företag bör välja den intäktsnivå som ger den största vinsten då alla 

utgifter är avdragna. Många företag gör ett påslag på sina beräknade kostnader när de sätter 

sina priser, vilket kallas för kostnadsbaserad prissättning. Ett alternativ är värdebaserad 

prissättning, vilket innebär att företag gör en bedömning av vad kunden som mest skulle 

betala för erbjudandet. De tar inte ut det i priset, utan tar något mindre betalt, ”värdepriset”, 

för att köparen ska få lite ”konsumentöverskott”. Säljaren hoppas då att deras pris är 

väsentligt mycket lägre än värdepriset, vilket innebär en bra vinst för företaget.47  

 

Plats inkluderar företagets aktiviteter som gör produkten tillgänglig för kunden.48 Alla 

leverantörer måste bestämma sig för hur de ska göra sina varor tillgängliga för den avsedda 

marknaden. De kan välja att antingen sälja varorna själva, eller att göra det genom 

mellanhänder. När folk får allt mindre tid blir det allt mer vanligt att inköpen sker i hemmet 

istället för i butik. Exempel på olika kanaler för köp genom hemmet är Internet, tv-shop och 

adresserade erbjudanden via posten.49 

                                                 
42 Bergström (2004) 
43 Kotler, m.fl. (2005) 
44 Kotler (1999) 
45 ibid 
46 Kotler, m.fl. (2005) 
47 Kotler (1999) 
48 Kotler, m.fl. (2005) 
49 Kotler (1999) 
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Med promotion menas aktiviteter som kommunicerar produktens förtjänster och övertalar 

kunden att köpa den.50 Promotion, eller påverkan som det ibland kallas i svensk litteratur, är 

det konkurrensmedel som omfattar den visuella och verbala kommunikationen. Det här 

konkurrensmedlet kan på ett grovt vis delas in i den personliga försäljningen och den 

mekaniska försäljningen. Den personliga försäljningen omfattar försäljning där en säljare 

personligen möter en kund. I den mekaniska försäljningen däremot riktar man sig till många 

människor samtidigt med hjälp av massmedier. Den här försäljningen omfattar Public 

Relations, Sales promotion och Reklam.51 Public Relations handlar om att skapa goda 

relationer mellan företag och allmänheten genom att skaffa sig gynnsam publicitet, bygga upp 

en bra företagsimage samt hantera och stoppa ogynnsamma rykten, historier och händelser. 

Några av verktygen i public relations är pressreleaser och produktpublicitet. Sales Promotion 

består av kortsiktiga åtgärder för att uppmuntra till köp av en produkt eller tjänst. Man 

försöker få kunden att köpa omedelbart, genom bland annat kuponger, tävlingar och 

demonstrationer.52 Reklam går vi närmare in på i avsnitt 3.3.1. 

 

3.2.4 Utvärdering och uppföljning 
När man kontrollerar och utvärderar det som marknadsplanen omfattar märker man om man 

har satsat rätt eller fel, samt vad man bör förändra till kommande kampanjer.53 En 

förutsättning för att ett företags reklam ska kunna utvecklas är att man vet vilket resultat olika 

åtgärder ger. Resultatmätning och utvärdering är första steget på den vägen. När det gäller 

uppföljning finns det dels den som handlar om kontroll av att kampanjer och andra åtgärder 

följer det utstakade mönstret, att tidsplaner hålls och delmål uppnås. Det finns också den 

uppföljningen som har till syfte att sälja, vilket innebär att snabbt förvandla svarskort, 

annonskuponger och telefonsamtal till order.54 Det kan dock vara svårt att mäta avkastningen 

på en reklaminvestering, eftersom det krävs att man kan skilja reklamen från andra typer av 

konkurrerande kommunikation och handlingar i marknadsmixen. Till exempel om en ny 

reklamkampanj kommer samtidigt som en prishöjning och en utökad PR-kampanj kan det 

vara svårt att avläsa reklamens effekt.55 Oavsett resultat ligger utvärderingen till grund för en 

uppföljning av kommunikationsinsatsen för att se hur man kan gå vidare.56 

                                                 
50 Kotler, m.fl. (2005) 
51 Bergström (2004) 
52 Kotler (2005) 
53 Bergström (2004) 
54 Gustafsson, Rennemark (2002) 
55 Kotler (1999) 
56 Bergström (2004) 
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3.3 Reklam och reklamstrategi 

3.3.1 Reklam 
Det finns många former av reklam, vilket kan göra det svårt att generalisera deras unika 

kvaliteter. Några positiva egenskaper hos reklamen rent generellt kan vara: 

- Reklam kan nå en stor mängd köpare som är geografiskt utspridda till en låg kostnad 

per exponering. Till exempel tv-reklam kan nå en enorm publik. 

- På grund av reklamens allmänna natur tenderar konsumenterna att se den annonserade 

produkten som att den är standard och legitim. Köparna vet att om de köper produkten 

kommer den att förstås och vara accepterad av allmänheten.  

- Reklam gör det möjligt för säljaren att upprepa ett budskap många gånger och låter 

köparen motta det och jämföra det med diverse konkurrenter. 

- Reklam är väldigt uttrycksfullt och låter företaget dramatisera dess produkter på ett 

konstfullt sätt.57 

 

Några mindre positiva egenskaper hos reklamen kan vara: 

- Den är opersonlig och inte så övertalande som säljpersoner. 

- Eftersom reklamen för en envägskommunikation med mottagaren, kan mottagaren 

känna att den inte behöver bry sig om reklamen. 

- Reklam kan vara väldigt kostsamt för ett företag. För att annonsera i till exempel tv 

krävs det en väldigt stor budget.58  

 

Reklamens utveckling har gått från ursprung till upplevelse och underhållning. Ursprunget till 

dagens reklam var raka, enkla annonser som dramatiskt eller känslomässigt gav en effektiv 

lösning på ett problem. Senare riktades reklamen mot konsumenternas upplevelse av 

företagen bakom varorna och tjänsterna. Dagens köpstarka unga generation sägs vara okritisk 

till reklam endast så länge den är underhållande. Då upplevelseindustrin blir allt starkare har 

det blivit populärt att inom reklambranschen använda tv-såpans koncept med följetonger, för 

att fånga mottagarens intresse.59 

 

                                                 
57 Kotler, m.fl. (2005) 
58 ibid 
59 Bergström (2004) 
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Kampanj 

Det handlar väldigt sällan om att ta fram endast en enstaka enhet i reklamsammanhang, då 

flera annonser blir i stället en kampanj. Den måste stämma med konceptet, som innebär att 

formulera en bärkraftig, långsiktig och medieneutral idé. Eftersom det gäller att inte trötta 

marknaden i första taget, är det viktigt att idén även är slitstark. Kampanjen ska vidare gå att 

omvandla till flera enheter och i olika medier i en så kallad mediemix.60  

 

3.3.2 Reklamstrategi 
En effektiv strategi gällande budskapet börjar med identifikation av vilka fördelar som kan ge 

tilltalande reklam. Utformningen bygger på enkla, specifikt uppradade fördelar som ska 

framhävas då enkla budskapsidéer ofta ger framgångsrika reklamkampanjer. Ett kreativt 

koncept hjälper till att få liv i strategin på ett distinkt och minnesvärt sätt. Det anses finnas tre 

karaktäristiska drag för en slående reklam. Först och främst ska den vara meningsfull, den ska 

poängtera de fördelar som utmärker produkten som mer önskvärd eller intressant för den 

utvalda målgruppen. Vidare ska den vara trovärdig, vilket generellt är svårt i reklam eftersom 

många är så skeptiska mot påverkansförsök. En lockande reklam ska även distinkt tala om för 

konsumenten hur produkten skiljer sig från konkurrenters. Annonsören bör testa varje annons 

för att se vilken som ger störst effekt, och därmed framstår som mest tilltalande.61 

 

Segmentering 

Genom marknadssegmentering delar företag upp stora heterogena marknader i mindre 

segment som kan nås mer effektivt med produkter och tjänster som passar deras unika 

behov.62 Det är annars svårt att överblicka en stor marknad där det finns många skilda behov. 

Ett marknadssegment innebär att man har hittat en grupp tilltänkta kunder, som har 

gemensamma värderingar och behov. På så vis ökar påverkbarheten och utsikten att nå 

önskad effekt med reklamen.63 Marknadssegmentering kan utföras på flera olika nivåer. I 

massmarknadsföring massproduceras, massdistribuerar och massmarknadsför företag sina 

produkter på i princip samma sätt till alla konsumenter, och därav använder de sig inte av 

segmentering. I segmentmarknadsföring däremot marknadsför företaget sig mer effektivt 

genom att rikta sina produkter eller tjänster till de konsumenter som kan främja det bäst. 

Nischmarknadsföring fokuserar på subgrupper inom marknadssegment. En nischgrupp 
                                                 
60 Bergström (2004) 
61 Kotler, m.fl. (2005) 
62 ibid 
63 Bergström (2004) 
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identifieras ofta genom att dela ett segment i subsegment och en fördel med det här är att man 

oftast bara har en eller några få konkurrenter. Ett företag kan också skräddarsy sina produkter 

och marknadsföring för att passa smaken hos specifika individer och platser, vilket kallas för 

mikromarknadsföring.64 

 

Positionering 

Positionering innebär att man väljer en position på marknaden och hos mottagarna så att man 

blir ihågkommen.65 En produkts position är ett komplext set av uppfattningar, intryck och 

känslor som mottagarna har för produkten i förhållande till konkurrerande produkter. 

Marknadsförarna vill inte lämna sina produkters positioner åt slumpen och planerar därför de 

positioner som vill ge deras produkter de största fördelarna i valda målgrupper, och de 

designar marknadsmixer som skapar de här planerade positionerna.66 Ett företag som ligger 

”Top of mind” är det som mottagarna kommer ihåg bäst och det är därför givetvis något som 

företag strävar efter. Den optimala ”Top of mind-positionen” är när en produkt, en vara eller 

en tjänst blir synonym med och representerar en hel produktkategori. Ett par exempel är 

Vespa som har blivit synonymt med skotrar och Jeep med terrängbilar. Konkurrenterna får i 

en sån här situation mycket svårt att konkurrera med sina produkter.67  

 

Köpbenägenhet 

Helst ska reklamen ha en stark koppling till köparens situation. Med reklamens hjälp kan man 

hitta dem som funderar på att köpa, eller inrikta sig på att göra dem som är lite intresserade 

mer köpbenägna. Det är fördelaktigt att vinkla budskapet därefter.68 För effektiv 

kommunikation krävs inte bara en utstuderad målgruppsanpassning, utan även en insikt i hur 

pass inköpsbenägen målgruppen är. Mottagaren kan anses befinna sig i sex olika hierarkiska 

stadier av köpbenägenhet upp till det faktiska inköpet.69 Målet med 

marknadskommunikationen är att förflytta målgruppen längs med dessa stadier för att uppnå 

det avsiktliga köpet. Medvetenhet (awareness) är det första stadiet, där namnigenkänning 

genom enkla budskap kommuniceras för att uppmärksamma och skapa nyfikenhet. Därefter 

vill man uppnå en kännedom (knowledge) kring märket, genom bland annat information om 

olika erbjudanden. Tillgivenhet (liking) är stadiet där man framkallar bra känslor kring märket 
                                                 
64 Kotler, m.fl. (2005)  
65 Bergström (2004) 
66 Kotler, m.fl (2005) 
67 Bergström (2004) 
68 Gustafsson, Rennemark (2002) 
69 Kotler, m.fl. (2005) 
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genom att identifiera vad som eventuellt gör mottagare avståndstagande och sedan i nästa 

steg, preferens (preferens) använda det för att göra märket till det som mottagaren föredrar. 

Det här görs genom att framhäva kvaliteter, värde och andra fördelar gentemot övriga 

erbjudanden på marknaden. Mottagaren kan även föredra en produkt utan att utveckla en 

övertygelse att köpa den. I övertygelsestadiet (conviction) intygas varumärkets kraft med 

hjälp av olika kommunikationsverktyg som PR och direkt marknadsföring för att övertyga 

mottagaren om att just den produkten är den bästa. Till sist uppnås inköpsstadiet, (purchase) 

där mottagare som är övertygade men kanske avvaktar på grund av ekonomiska orsaker eller 

dylikt, behöver vägledas till det sista steget genom exempelvis specialerbjudanden till särskilt 

utvalda medlemmar. Dessa stadier går enligt en lära-känna-handla- sekvens från medvetenhet 

till inköp, som kan underlätta planerandet av en kommunikationskampanj.70 

 

Att ta hjälp av trender i reklam 

Förhållningssättet till trender utgör ett strategiskt val för företagen, då de får ta ställning till 

om de vill vara vad man kan kalla ”trendsättare” eller ”efterföljare”. Med trendsättare menas 

inte att de skapar en trend, utan att de använder en trend i dess tidiga utvecklingsstadium. 

Efterföljare kan man i stället kalla de annonsörer som använder sig av trender när de har blivit 

tillräckligt stora och tilltalar en bredare målgrupp, vilket kan vara en säkrare strategi. 

Trendmedvetenhet är speciellt viktigt vid utformandet av varumärkesbyggande reklam och då 

främst livsstilsreklam. Trender spelar en stor roll när annonsören vill att varumärket ska 

uppfattas som rätt i tiden.71 Om man formar sin produkt eller strategi runt uppkommande 

trender kan man kalla processen för trendböjning. Hemligheten med trendböjning är att 

upptäcka vad trenderna har gemensamt med de speciella egenskaper ens produkt har och att 

böja dem runt produkten eller strategin. Faith Popcorn anser att trendböjning kan ha mycket 

positiva effekter. ”Att forma sin produkt runt en trend är som att ställa sig i medvind. Om 

man kan fånga upp den förs man framåt av dess blotta kraft. Snabbt.”72 

 

3.4 Kampanjplan 

Kampanjplanering används för att planera och strukturera de olika marknadsaktiviteterna. 

Arbetsprocessen för en kampanjplan följer inte en klar struktur utan de olika momenten går i 
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varandra och påverkar varandra. För bästa resultat bör kampanjplanen utarbetas av företag 

och uppdragsgivare i samarbete.73 

 

3.4.1 Mål  
Den kommunikativa verksamhetens planerade åtgärder bör ha ett väl definierat mål. Inom en 

viss tid skall företaget nå ut med ett visst budskap till en viss grupp av människor. Målet ska 

precisera det som är utmärkande för varorna och tjänsterna och tydligt visa var marknaden 

ligger samt vilken tidsram det rör sig om. Till målformulering hör även inriktning mot 

försäljningsökning eller företagsprofilering samt valet av att uppnå en attitydförändring eller 

att öka kunskaper om produkten. När det gäller målsättning får man fråga sig om 

reklamkampanjen ska informera, övertyga eller påminna om den avsedda kundkategorin.74 

Informativ reklam används för att informera konsumenter om en ny produkt eller för att 

bygga en primär efterfrågan. När konkurrensen ökar blir det istället viktigare med övertalande 

reklam. Den här reklamen används för att bygga selektiv efterfrågan och dess syfte kan vara 

att uppmana till att byta till företagets varumärke. Påminnande reklam är viktig för etablerade 

produkter och används för att konsumenterna inte ska glömma bort produkterna.75 En 

noggrann målbeskrivning ger ett mer lättformulerat budskap. Målet måste kunna mätas och 

utvärderas, kvantitativt eller kvalitativt.76 

 

3.4.2 Målgrupp 
Målgruppen utgörs av den grupp människor som man i första hand vill nå med sin 

marknadsföring, sin reklam och sitt visuella budskap. Det man vill att målgruppen ska veta, 

tycka och göra efter att den nåtts av budskapet behöver formuleras. Det gäller att nå den som 

agerar initiativtagare till inköp. För att ringa in målgruppen krävs reflektion kring vem som 

känner behov av produkten, och vilka problem den kan lösa, samt resultat från tidigare 

kampanjer. Målgruppsbestämningen underlättar medievalet och vägleder det kreativa arbetet, 

eftersom budskapet anpassas till de demografiska variablerna kön, ålder, utbildning, inkomst, 

fritidssysselsättning, boendeform och boendeort. Genom de psykografiska variablerna fås en 

djupare bild av politisk ståndpunkt, trygghetsbehov och riskbenägenhet som påvisar olika 

livsstilar som definierar målgruppen. Ofta inordnas personlighetstyperna efter idealism, 

materialism, förändringsbenägenhet och trygghetssökande. Utifrån dem har sedan flertalet 
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olika former av värderingar, attityder, livsstilssituation och intressen utvecklats för att 

karaktärisera och kartlägga vad som driver en viss målgrupp. En mindre målgrupp ger 

möjlighet till ett spetsigare och mer kreativt förfinat budskap.77  

 

Beteendet 

Grunden för identiteten som driver beteendet utgörs av psykologiska, kulturella, sociala och 

personliga faktorer. Eftersom en reklam endast har några sekunder till förfogande över 

mottagaren som väljer selektivt krävs av en annons att den skapar uppmärksamhet, intresse, 

begär och handling. Enligt detta är den traditionella formeln AIDA utvecklad, som står för 

attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (begär) och action (handling).  

- Attention: reklamen ska skapa uppmärksamhet.  

- Interest: reklamen ska vara utformad så att mottagaren blir intresserad av produkten.  

- Desire: då innehållet stämmer överens med mottagarens värderingar och behov 

beslutar sig denne för att ta reda på mer om produkten.  

- Action: mottagaren går till handling, det vill säga köper produkten eller tjänsten.78  

 

Modellen är ett rationellt sätt att beskriva en individs beslutsprocess, och har sedan 1898 legat 

till grund för en stor del av nutidens forskning kring konsumenters beteende.79 

 

Beteendet indelas ofta i fyra olika typer: rationellt, undermedvetet, inlärt samt socialt 

beteende. Dessa kan tas i beaktande för att försöka lista ut hur konsumenten beter sig vid köp 

av produkten, eller av konkurrentens produkt, samt hur man kan arbeta för att kommunicera 

anpassat till målgruppen eller för att förändra deras beteende.80 Ur den psykografiska 

målgruppsbeskrivningen fås en värderingsprofil som kan ge en analys av olika köpstilar samt 

hur mottagaren förväntas reagera på reklamen, och hur snabbt.81 Det finns ett flertal modeller 

utifrån personlighetstyper som på liknande sätt syftar till att karaktärisera köpbeteendet hos 

vissa typer av individer.  
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3.4.3 Medium 
I dagens samhälle med all information och alla kanaler som förmedlar den finns många 

möjligheter, men även begränsningar, att tänka på för att finna den effektivaste metoden. 

Beroende på målgruppens intressen och upplevelse av medierna och i vilken situation som 

mottagaren antas vara mest påverkbar, väljs olika medier. Valet av medium styrs i första hand 

av två saker: dess förmåga att förmedla budskapet och dess räckvidd i målgruppen. 

Frekvensen, det vill säga hur ofta man når målgruppen genom exempelvis upprepning av en 

annons, och tiden anpassad till säsong, konkurrenter eller snabba behov påverkar också 

medievalet. Ytterligare viktiga begrepp är den kommunikativa styrka och genomslagskraft 

som man når ut med genom format, filmlängd, färg, placering samt kreativ utformning.82 

 

Mediekombinationer blir allt viktigare, i och med att man här kan utnyttja de olika mediernas 

styrkor och anpassa budskapet till dessa. Utomhusreklam kombinerat med tv-reklam har i 

undersökningar visat sig öka uppmärksamhetsvärdet med 20-50 procent. Genomgående i 

mediekombinationer krävs enhetlighet - målgruppen ska känna igen budskapet oavsett var det 

dyker upp.83 

 

Press 

För annonsering är morgontidningar ett dyrt men bra medium med attraktiva, aktuella nyheter 

och många läsare. Tilltron till redaktionell kvalitet är betydligt sämre i kvällspress, som 

dessutom har dålig rikstäckning. Populärpress läses främst av kvinnor och kostnaden är 

förhållandevis låg, vilket gör den här typen av tidningar attraktiva som annonsmedium. Riktar 

man sig till en målgrupp inom exempelvis en viss bransch är fackpress, som ofta har 

engagerade läsare, ett bra alternativ att annonsera i.84 

 

Tv, bio och radio 

Tv-reklamen är ett tydligt exempel på tv’s förmåga att påverka, då man vet att försäljningen 

så gott som alltid ökar för de produkter som förekommit där.85 Budskapet i tv-reklam 

förmedlas med hjälp av såväl rörliga bilder, tal och text som ljud och musik. Till skillnad från 

bild- och textannonser begränsar alltså inte tv-reklamen sinnesintrycken till enbart synen. En 

reklamfilm är ofta mycket kort vilket gör att kommunikationen både via bild, text, ljud och 
                                                 
82 Bergström (2004) 
83 Gustafsson, Rennemark (2002) 
84 Bergström (2004) 
85 Jenninger (1996) 



 25

musik måste vara koncis och direkt.86 Tv-reklamen erbjuder unika uttrycksmöjligheter och 

kan förmedla känslor på ett helt annat sätt än andra medier. Kombinationsmöjligheterna i bild, 

film och ljudeffekter kommer närmast det personliga mötet. Kontexten kring ett reklaminslag 

i tv är viktigt eftersom det kan skapa fel signaler eller göra tittaren mindre mottaglig för 

reklambudskapen. Reklamfilm i biografer riktar sig främst till ungdomar och får ofta hög 

effekt.87 Film är ett intensivt och kraftfullt medium till snabba och enkla budskap medan 

annonsering ger större möjlighet till fylligare material men är mer begränsad än en webbsajt. 

Radio är ett flexibelt och lättillgängligt medium som kan skapa starka bilder i mottagarens 

huvud, men som även kan bli ett störande bakgrundsljud.88 

 

Utomhus- och trafikreklam 

Reklammedierna ”utomhus och trafik” omfattar både fasta och rörliga objekt. Affischtavlor 

hör till de fasta objekten och de är uppsatta i städer och längs landsvägar. Digitala stortavlor 

håller mer och mer på att ersätta affischtavlorna. De rörliga objekten förflyttas på ett flexibelt 

sätt och sitter på exempelvis bussar. De här medierna ger hög räckvidd och frekvens och 

kräver korta, rappt formulerade budskap.89  

 

Direktförsändelse 

Direktreklam är inte alltid så populärt hos konsumenterna, men annonsörerna ser det som ett 

flexibelt och selektivt medium. Direktreklamen kan riktas väldigt specifikt till nästan vilken 

målgrupp som helst, men ett problem är det stora bruset i vilket direktreklamen uppträder.90 

 

Internet 

Internet är ett globalt, öppet och aktuellt medium som endera används funktionsbaserat med 

olika tjänster, eller upplevelseorienterat. Ett företags webbplats presenterar företaget 

överskådligt medan kampanjs webbplats är mer spännande då den ofta är knuten till en viss 

aktivitet eller kampanj, och har en begränsad livslängd.91  
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3.4.4 Budskap 
Ett budskap ska ge plats för tanken samt låta oss känna, höra och se. Bristfällig avgränsning 

och bleka argument ger ett uddlöst budskap som försvinner i bruset. Det är mottagaren som 

utifrån sina värderingar och tolkningar avgör hur denne tar till sig budskapet.92 Det enklaste 

sättet att få fram sitt budskap är att välja ut sina läsare redan med rubriken. Budskapet bör 

vara mottagarorienterat, det vill säga anpassas efter hur mottagaren tänker. Att koncentrera sig 

på ett enda starkt argument är fördelaktigt för minnet och mycket slagkraftigt.93 

 

Den starka idé som formuleringen och formgivningen bygger på, blir avgörande för 

spetsbudskapet, som utgår från sändarens personliga och uppriktiga berättarlust och som ofta 

har glimten i ögat. Spetsbudskapet består av två delar; texten och bilden. Ibland kan texten 

förmedla grundbudskapet men bilden höja upp helheten till ett spetsbudskap. Det är bra att i 

budskapet skapa en länk till sådant de flesta av oss tycks gå och fundera på och kanske också 

bekymrar oss för.94 Där gäller det att träffa köparen på dennes känsligaste punkt, genom att 

till exempel vädja till rädsla. Man utnyttjar människors rädsla för att bli utnyttjade, väga för 

mycket, eller inte bli accepterade och så vidare. Genom att skrämmas lite, berätta 

obehagligheter som kan inträffa och visa hur lätt det är att slippa problemen tack vare 

produkten eller tjänsten är chansen till goda resultat stor.95 

 

Det optimala är ett huvudargument, men det kan även kompletteras med stödargument där det 

starkaste kommer först. Det gäller att göra mottagaren delaktig så att denne kan klura ut 

budskapet själv. Vid formulerandet av budskap ska man utgå från mottagaren, men när 

sändaren anpassar och förställer för att nå fram kan det bli falskt. För att inte fokusera för 

mycket på mottagaren gäller det att framhäva sitt företags identitet genom annorlunda 

berättelser. Ju skrikigare omvärld, desto mer personliga och lustfyllda måste berättelserna, 

som ofta ska lyfta fram budskapet, vara. I nästan allt berättande bör en person stå i centrum, 

då mottagaren berörs djupt av människor som ärligt avslöjar någonting. Ett effektivt sätt är 

därför att personifiera budskapet. Fördelaktigt är att knyta an till något som är aktuellt för 

stunden eller det som ligger tiden, så som en samhällstrend. Till exempel ett uppmärksammat 

avsnitt av en såpa eller ett alltmer utbrett politikerförakt kan ge uppslag till ett budskap. Det 

gäller att inte berätta det mottagaren redan vet, utan överraska och bjuda på något extra. 
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Experter menar att skräckpropaganda och pekpinnesreklam inte fungerar, utan att man ska 

förhålla sig positiv.96 

 

Budskapskategorier 

Vanligast är att indela budskap under kategorierna intrumentella, relationella, intygande eller 

jämförande. Det intrumentella budskapet lyfter fram en konkret vara eller tjänst med 

särskiljande problemlösande egenskaper. Innehållet ska vara starkt dramatiskt och tydligt 

problematiserat med rationella argument som utlovar en lösning till problemet. Reklamen ska 

helst förmedla något där mottagaren känner igen sig. Det relationella budskapet skapar en 

relation mellan produkt och mottagare för att inge en förhöjd känsloupplevelse eller 

grupptillhörighet, vilket höjer de produkter som saknar unika egenskaper. Argumenten bör 

vara emotionella med öppnare tolkningsmöjligheter. Det intygande budskapet stödjer den 

tveksamme mottagaren med hjälp av en förtroendeingivande person som har pondus eller 

expertis. Jämförande budskap är effektivt om det gäller tydliga skillnader i till exempel pris 

eller kvalitet. Argumenten för den egna produkten ställs mot konkurrentens, i egen favör. Det 

krävs en bra struktur i materialet, som med olika argument gör beskrivningen av 

behovstillfredsställelsen så tydlig som möjligt.97 

 

Budskapsutformning 

Den kreativa idén behöver representeras på ett sätt som fångar mottagarens uppmärksamhet 

och intresse. Effekten av ett budskap beror inte bara på vad som sägs utan även på hur det 

sägs. Den bästa stilen, tonen, formatet och orden kan utformas till olika stilar. En sådan kan 

anspela på livsstil, det vill säga visa hur en produkt passar en särskild livsstil. En annan stil är 

att bygga reklamen kring en sång eller välkänd musik, som framkallar en emotionell respons 

vilken förknippas med produkten. Ytterligare en stil är att presentera undersökningar eller 

vetenskapliga bevis för att varumärket är bättre än ett eller flera andra. Här framhävs 

varumärkets vetenskapliga problemlösande egenskaper. Att välja ton för reklamen får den att 

inge valda känslor. Positiva toner som väcker lycka, glädje, känsla av bedrift och spänning är 

mer effektiva än de negativa. Orden i reklamen ska vara lätta att minnas och ge 

uppmärksamhet. Det är viktigt att skapa förenliga teman, toner och kvaliteter runt all 
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kommunikationsmedia. Det gäller att försäkra att alla element bär det unika budskapet för att 

uppnå större effekt. 98 

 

Annonsören ökar chansen för att nå ut med budskapet om denne tar hänsyn till följande 

faktorer: 

- Budskapet måste ha ett praktiskt värde för målgruppen, det är exempelvis slöseri med 

tid att marknadsföra pensionsfonder till minderåriga. 

- Budskapet måste intressera målgruppen. 

- Budskapet måste tillföra ny information om produkten eller varumärket. Konsumenter 

lägger större uppmärksamhet vid nyheter. 

- Budskapet måste förstärka eller bidra till att rättfärdiga köparens nyinköpta produkt, 

då man vanligtvis lägger märke till annonser för det som man nyligen köpt. 

 

Budskapet bör presenteras på ett sätt som ger en effekt. Detta kan uppnås genom kreativitet i 

layoutens format, text och illustration.99 (Se avsnitt 3.5) 

 

3.4.5 Tidsplan och budget 
Tidsplan 

En noggrann tidsplan för samtliga aktiviteter måste göras. Frågor man kan ställa sig vid 

arbetet med tidsplanen är: 

 

- När är det lämpligt att genomföra åtgärderna? 

- När sker start för annonseringen? 

- När ska affischerna distribueras och när ska de upp i affischramarna? 

- När ska webbsajten vara tillgänglig för besök?  

 

För att undvika mediebruset kan man planera så att kampanjen verkställs när det är 

lågkonjunktur. På så vis når man lättare fram med budskapet och skapar sig ett försprång 

gentemot konkurrenterna när marknaden vänder.100 
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Fastställandet av tidsplanen är beroende av mediesituationen och flertalet omvärldsfaktorer. 

Försäljningstoppar under året leder vanligtvis till säsongsbunden annonsering enligt det 

mönster som försäljningen följer. Många annonsörer använder sig både av continuity som är 

annonsering enligt ett jämnt mönster under hela året, och pulsing, då man annonserar ojämnt 

under en viss period. Vissa medieplanerare anser att trots att de korta annonsperioderna 

skapar en medvetenhet så uppnår de inte samma djup som de längre 

kommunikationskampanjerna.101 

 

Budget 

Företag måste vara omsorgsfulla när de fattar beslut om hur mycket pengar de ska spendera 

på reklam. Om företaget lägger för lite är det möjligt att annonserna inte får tillräckligt 

mycket uppmärksamhet så att de inte tjänar på det. De kan exempelvis sätta reklambudgeten 

efter vad de har råd med, eller efter vad konkurrenterna lägger på sin reklam. Ett effektivare 

sätt är dock att skapa sin reklambudget utifrån en målsättnings- och uppgiftsbasis. Då 

bestämmer sig företaget för hur mycket folk de vill nå ut till på den avsedda marknaden, med 

vilken frekvens och vilken kvalitetsmässig genomslagskraft de vill ha. Det blir då enklare att 

fastställa en budget som ska leva upp till den önskade räckvidden, frekvensen och 

genomslagskraften.102 Exempel på frågor man kan ställa sig vid arbetet med budgeten är: 

 

- Vad kostar de inköpta konsulttjänserna? 

- Hur mycket ska fotografen ha för reklamkampanjens bilder? 

- Vad blir mediakostaderna?  

- Vad kostar den tekniska produktionen? 

 

Frågor som dessa underlättar vid fastställandet av den budget som krävs för att nå uppställda 

mål.103  

 

3.4.6 Utvärdering och uppföljning 
Utvärdering och uppföljning av kampanjplanen sker på liknande sätt som beskrivits i 

marknadsplanen, stycke 3.2.4.  
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3.5 Visuell kommunikation 

De grafiska elementen spelar stor roll för den totala effekten av det intryck som reklamen ger. 

Illustrationen brukar vara det första läsaren uppfattar och måste vara stark nog att dra till sig 

blicken. Det näst viktigaste kan anses vara rubriken, som ska fresta rätt mottagare att läsa 

texten, så den bör vara enkel men starkt övertygande.104 Styrkan i all visuell kommunikation 

ligger i själva samspelet mellan de tillgängliga kommunikationsmedlen. Till dessa brukar 

stillbilder, text, typografi, film, ljud och formgivning räknas.105 Nedan kommer vi att beskriva 

de här kommunikationsmedlen, samt ta upp färg och innehåll som även de är mycket viktiga 

komponenter i den visuella kommunikationen. Vad vi beskriver är främst vad man bör ha i 

tanken samt rekommendationer vid utformandet av reklam, då det egentligen inte finns något 

som är definitivt rätt eller fel.  

 

3.5.1 Bilden 
Vi påverkas av bilder, tänker i bilder och minns i bilder106. För att kommunicera med bild 

krävs en vettig strategi innan man startar arbetet. Innan man börjar gäller det att kunna 

redogöra för mål, budskap och sammanhang för bilden. När det gäller mål får man fråga sig 

vad man vill uppnå med bilden, vem man vill nå och hur man vill nå dem, alltså med vilket 

medium. Genom undersökningar vet man att bilder skapar den avgörande uppmärksamheten i 

annonser. Om det dessutom handlar om färgbilder är det ännu fler som lägger märke till 

annonsen än om den är i svart-vitt. Bilden är till och med så viktig i annonser att mottagaren 

ofta lämnar hela annonsen om bilden inte upplevs som spännande. En vanlig kategorisering 

av bilder är faktabilder, prosabilder och poesibilder. Faktabilderna registrerar verkligheten, 

prosabilderna används som ett tydligt berättande och poesibilderna förmedlar ett budskap på 

ett personligt och emotionellt vis.107 Utgångspunkten för bilder i reklam är att ett budskap ska 

fram. Ofta är budskapet dramatiserat i bild eller bild och text, vilket skapar uppmärksamhet, 

överraskning, engagemang och effekt. Bakgrundsresonemang och faktauppgifter däremot får 

en mer tillbakaskjuten placering jämfört med budskapet. Det är mycket sällan ett fotografi kan 

placeras in i ett visuellt sammanhang utan att först behandlas. Bildbeskärning hör till det 

vanligaste ingreppet och det görs för att reducera, fokusera eller dramatisera. Vanligt vid 
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bildbehandling är även friläggning och med hjälp av det tar man bort bakgrunden och skapar 

tydligt fokus på det viktigaste i bilden.108  

 

När det gäller sammanhang, eller med andra ord kontexten, kan man dela in den i inre och 

yttre. Bildens inre kontext avser bildens inre liv, det som inte påverkas av något utanför själva 

bilden. Den yttre kontexten däremot avser den miljö som bilden uppträder i och den kan vara 

endera snäv eller vid. I den snäva miljön kan kontexten påverka betraktarens tolkning till 

exempel genom en bildtext som kompletterar bilden. Den vida innebär istället att den sociala 

kontexten direkt eller indirekt påverkar tolkningen, till exempel övrigt innehåll i en tidning 

där bilden betraktas. I kontakt med sin yttre kontext kan en bild antingen smälta in eller sticka 

ut och helheten kan förklaras, förstärkas eller till och med förvandlas.109   

 

3.5.2 Texten 
Vid textarbete börjar man med att bestämma sig för vad textens uppgift är samt vem man 

skriver till. För att fånga intresset hos läsaren ska det viktigaste komma först och kännas 

angeläget. Man räknar med att så många som fem gånger fler läser rubriken än resten av 

texten.110 Bildtexter är effektiva och har ett läsvärde minst lika högt som rubriken111. När man 

skriver kan man bland annat tänka på att variera sig, vara konkret och bildlig, samt att 

disponera texten på ett vettigt sätt. Rubriker sätter igång texten och kan fånga intresse och 

skapa förväntningar inför fortsättningen. Ett par råd när man skriver annonser är att ha läsaren 

framför ögonen, att använda korta meningar och stycken, samt att stryka allt som går att 

stryka. När det gäller texter till reklamfilm så måste de vara mycket korta. 30 sekunder är 

vanligt för en reklamfilm och på den tiden hinner man inte framföra så många ord. Ofta kan 

det vara bättre att låta ljud berätta i stället för text när det är möjligt.112 

 

3.5.3 Typografin 
”Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang de 

uppträder i.” I visuell kommunikation är bokstavsarrangemanget tillsammans med bilden det 

viktigaste elementet. Man brukar skilja på synlig typografi och osynlig typografi. Med synlig 

typografi menas att bokstäver eller bokstavsarrangemang på ett eller annat sätt avslöjar 
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110 Rennemark (1994) 
111 Gustafsson, Rennemark (2002) 
112 Bergström (2004) 



 32

sändaren bakom meddelandet. I osynlig typografi däremot ska inte typografin göra sig påmind 

och länken mellan sändare och mottagare ska vara osynlig. Den synliga typografin passar bäst 

i fria och expressiva sammanhang, medan den osynliga lämpar sig bättre i mer seriösa, 

informativa och pedagogiska sammanhang. De oftast förekommande teckensnitten har delats 

in i två olika huvudgrupper. Den ena är antikvor, som kännetecknas av att de har seriffer samt 

skillnader mellan tjocka och tunna partier. Den andra huvudgruppen är sanseriferna som 

saknar seriffer och de har en jämntjock konstruktion till skillnad från antikvorna.113  

 

Att typografera går ut på att välja ett teckensnitt och ett passande arrangemang. Två krav man 

bör ställa i arbetet med att välja teckensnitt är att teckensnittet ska passa in i sammanhanget, 

det vill säga kongenialitet, samt att teckensnittet utan problem ska gå att läsa, alltså läsbarhet. 

När det gäller kravet på kongenialitet gäller det att noga analysera det budskap man har att 

förmedla och efter det försöka sätta sig in i mottagarens situation. Läsbarhet är en av 

typografins viktigaste uppgifter och går ut på att göra det så enkelt som möjligt för läsaren. 

Vad som bland annat påverkar läsbarheten är teckensnittet, radlängden och 

spaltarrangemanget.114   

 

Det typografiska arrangemanget i sin helhet förmedlar ett budskap, och det finns tre 

formgivningsprinciper att utgå från. Det symmetriska arrangemanget är klassiskt, elegant och 

utger harmonisk balans, det asymmetriska är dynamiskt och livfullt och till sist det 

kontrasterande arrangemanget är starkt, kontrastrikt och tycks tala direkt till mottagaren.115 

 

3.5.4 Filmen 
Rörlig bild består av de fyra olika komponenterna ord, bild, ljud och rörelse, som tillsammans 

samverkar på ett mycket nära vis och erbjuder en oändlig mängd möjligheter att variera olika 

budskap. Det här gör dock att det finns stor risk för feltolkning och därför är viktigt med ett 

bra samspel, för ju bättre samspel, desto bättre resultat.116  

 

För att kunna göra en lyckad filmproduktion bör man ställa sig följande frågor: 

- Är det rätt medium? 

- Vad är syftet? 
                                                 
113 ibid 
114 ibid 
115 ibid 
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- Vad ska jag berätta? 

- Vem är mottagaren? 

- Vem är sändaren? 

- Hur och när når budskapet mottagaren? 

 

Några saker att tänka på inför filmningen är bildkomposition, bildutsnitt, kameravinkel och 

kamerarörelse. Rörliga bilder skapas av olika orsaker. Det kan vara kulturellt skapande, 

konstnärligt skapande eller kommersiellt skapande.117  

 

Som tidigare påpekats har man mycket kort tid på sig att överföra ett budskap när det gäller 

reklamfilm. Oftast handlar det om 30 sekunder eller mindre, och då gäller det förstås att 

utnyttja tiden rätt. Det finns de som hävdar att det i princip bara förekommer två effektiva sätt 

att göra en reklamfilm. Antingen kan man göra det genom emotionell och visuell påverkan 

eller genom att berätta en bra historia, med eller utan poäng.118 I stället för att förklara ett 

händelseförlopp genom text eller ljud kan man genom film göra mottagaren delaktig, då man 

får dra egna slutsatser om vad som händer både av det man ser och det man inte ser. Film kan 

användas dels för att ge maximal information, men även för suggestion.119  

 

3.5.5 Ljudet  
Man kan använda sig av en fonologisk kod för att lagra information i långtidsminnet, vilket 

innebär att man kan komma ihåg ljuden länge.120 Ljudet hjälper till att berätta vad som 

händer, eller hur något egentligen låter. Det kan uppträda som ett dolt budskap och ofta 

uppmärksammar vi till och med att ljudet saknas. Ljudets uppgift är större än vad man oftast 

anar och i visuell kommunikation är dess uppgift främst att förstärka, ena och strukturera. De 

tre vanligaste ljudslagen i reklamfilm är effekter, speaker och musik.121  

 

När det gäller musiken i reklamfilmer har den vissa grundläggande funktioner, som till stor 

del är desamma som i vanlig spelfilm. Några funktioner är dock specifika för reklamfilm, 

bland annat på grund av deras begränsade längd.  
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Fem grundläggande funktioner för musiken i reklamfilm kan urskiljas: 

1.  Att skapa bakgrund och atmosfär 

2. Att illustrera eller understryka ett skeende i dialogen och de rörliga bilderna, rörelse,    

    tempo, stämning, tid eller plats. 

3. Att markera ett reklaminslags inledning och avslutning. 

4. Att understryka vissa egenskaper hos eller associationer till varan. 

5. Att understödja minnet av varan eller reklamen genom signaturmelodier eller jinglar.122 

 

3.5.6 Formen 
Formgivning innebär att man får texter, stillbilder, rörliga bilder och ljud att samspela. Med 

begreppet form menas hur man disponerar och fördelar grafiska eller visuella element som 

bilder och texter på en yta. En ordnad form kan ses som enkel att läsa av och en rörig som 

svår. Medan en ordnad form signalerar vikt och angelägenhet, så signalerar en rörig det 

motsatta. Begreppet innehåll avser vad de olika elementen fylls med för betydelse. I effektiv 

visuell kommunikation är det sambandet mellan form och innehåll som får budskapet att nå 

fram till mottagarna. För att på ett effektivt vis nå fram med budskapet är det bra om det är 

tydligt och att man har en enkel lösning med en okomplicerad form.123 Formens främsta 

uppgift är att bereda väg för budskapet genom att attrahera och orientera. Exempel på vad 

mottagaren kan attraheras av är en spännande bild eller spelet mellan rubrik och bild. 

Mottagaren ska också klart och tydligt orienteras genom materialet. Om det framgår i vilken 

ordning de olika visuella elementen ska läsas leder det mottagaren på rätt spår.124 Ju mer vi 

organiserar det material som vi avkodar, desto lättare minns vi det125. 

 

Ett par olika lagar och principer man kan ta hjälp av vid formgivningen är gestaltlagarna och 

designprinciperna. De olika gestaltlagarna är närhetens, likhetens och slutenhetens lag och de 

är hämtade från gestaltpsykologin. De olika designprinciperna är kontrast, balans, rytm och 

linje. Kontrasten kan skapa en dynamisk och spännande form och en ingång i det visuella 

arrangemanget. Det vanligaste och enklaste sättet att uppnå balans är att arbeta på ett 

symmetriskt sätt där bild och text skapar ett lugnt, harmoniskt och elegant intryck. Medan ett 

kontrastrikt arrangemang kan skapa ingången i ett material, så kan rytmen föra läsaren vidare 

in i det exempelvis genom spännande växlingar mellan mjuka och hårda former och varma 
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123 Bergström (2004) 
124 Bergström (2004) 
125 Atkinson, m.fl. (2000) 
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och kalla färger. Linjering skapar ordning och reda samt trygg igenkänning för mottagaren. 

Exempelvis innebär linjering att bilder placeras likartat i en tidning eller att marginaler är lika 

stora rakt igenom.126   

 

3.5.7 Innehållet 
Innehåll är ett omfattande begrepp som i grunden handlar om vad de visuella elementen fylls 

med för betydelse. För att bilda ett budskap läggs text, bild och form ihop med innehållet. På 

ett översiktligt vis kan man säga att de delar som innehållet består av berör följande begrepp: 

avgränsning, relevans, struktur, omdöme, kreativitet och delaktighet. Det allra viktigaste är 

delaktighet, eftersom det gör mottagaren involverad i själva budskapet.127  

 

Text och bild kan samspela endera i harmoni eller i disharmoni. Harmoni mellan text och bild 

innebär att de säger ungefär samma sak. Ett exempel är ett matreportage där bilderna följer 

och kompletterar faktatexten för att till slut visa hur en nylagad maträtt ska se ut. När text och 

bild är i harmoni finns det en risk för att budskapet blir tråkigt och övertydligt, vilket inte 

passar vidare bra i exempelvis reklam. Om text och bild istället är i disharmoni säger de olika 

saker, vilket skapar uppmärksamhet och intresse. Det gäller att berätta så lite som möjligt, 

vilket gör mottagaren till en medagerande som själv får fylla i det som fattas av budskapet.  

Bekräftelse på ett bra samspel mellan text och bild är att de var och en för sig inte 

kommunicerar ett budskap, utan att de gör det tillsammans. Man får dock vara noga med att 

inte skapa för stark disharmoni, så att text och bild inte har någon som helst samhörighet. Som 

tidigare nämnts är det inte bara text och bild som samspelar i den visuella kommunikationen. 

Några andra uttrycksmedel är först och främst ljud, men också film och form.128 

 

3.5.8 Färgen  
Färger påverkar vår varseblivning och vårt minne129. I många sammanhang använder man 

begreppen funktionell respektive icke funktionell färg. I effektiv visuell kommunikation finns 

det bara plats för funktionell färg, som till skillnad från icke funktionell färg stöder och 

förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner. Formgivaren bör främst 

använda färg till att attrahera, skapa stämning, strukturera och pedagogisera. Tre olika 

färgsammanställningar som utgår från färgcirkelns fyra kvadrater är viskande färger, talande 
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färger och skrikande färger.130 Färger utnyttjas även genom de associationer som de ger 

genom att man förknippar dem med olika begrepp. Brunt ger ett naturligt intryck, rött är eldigt 

och varmt. Gult är en klart lysande färg som står för livlighet och glädje, och som är lätt att 

upptäcka.131  

 

När man annonserar i alla slags media är färg viktigt för att nå fram med sitt budskap. Numera 

handlar reklamen mindre om att man snabbt ska köpa något, utan istället snarare att man ska 

sträva efter den livsstil som reklamen representerar. Det här gör att användandet av färg kan 

guidas av psykologiska finesser snarare än strävan efter maximal effekt. Om färgerna används 

på ett bra sätt kan de förmedla en annons budskap lika tydligt som ord.132 

 

3.6 Sammanfattning 

Vid planerandet och genomförandet av en reklamkampanj är det många aspekter som spelar 

in. En reklamkampanj är en del utav ett företags marknadsföring där det gäller för företaget 

att tillgodose målgruppens behov. Marknadsplanen utformas av företaget innan arbetet med 

en reklamkampanj börjar och vanligtvis innehåller den nulägesanalys, affärsidé och mål, 

marknadsföringsstrategi samt utvärdering och uppföljning. Ett företags olika 

konkurrensmedel är ofta uppdelade i de fyra P:na och de här benämns ofta som en så kallad 

marknadsmix. När man ska utveckla en effektiv reklamstrategi kan det vara bra att tänka på 

bland annat positionering och segmentering. Att ta hjälp av rådande trender i utformandet av 

reklamen kan vara mycket effektivt, eftersom man då får en sorts draghjälp. Kampanjplanen 

bör innehålla mål, målgrupp, medium, budskap, tidsplan och budget samt utvärdering och 

uppföljning. För att den totala effekten av reklamen ska ge ett gott intryck är det viktigt att 

tänka på den visuella och verbala kommunikationen, vilka vi har beskrivit ganska ingående.  

 

I resultat- och analysavsnittet knyter vi an till det vi har tagit upp i teoriavsnittet i största 

möjliga mån. I vissa fall ansåg vi det nödvändigt att ta med information i teoriavsnittet som vi 

i resultat- och analysavsnittet endera inte kunde knyta an till eller inte ansåg var relevant. 

Exempelvis marknadsföring i stycke 3.1 skrev vi som en introduktion till avsnittet, utan avsikt 

att ta upp det i resultat- och analysavsnittet och i stycke 4.3.3 analyserar vi endast de 
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reklammedier som används i Wasabröds kampanj Byt Bröd och inte alla som vi tog upp i 

teoriavsnittet.  
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4. Resultat och analys 
I det här avsnittet analyserar vi Wasabröds marknadsplan och framför allt deras kampanj Byt 

Bröd ingående. Analysen sker utifrån de teoretiska riktlinjer som har behandlats i 

teoriavsnittet. Vi tar i analysen i första hand upp det material som kan kopplas till vårt 

teoriavsnitt.   

 

Genomgående för resultat- och analysavsnittet hänvisar vi där det behövs till motsvarande 

stycke i teoriavsnittet. Vi har i det här avsnittet vissa muntliga uttalanden som referens, vilka 

inte återfinns i teoriavsnittet. De är ändå befogade att använda anser vi, då de utgör en viktig 

del av resultatet och analysen.  

 

Vi analyserar även fyra olika annonser samt en reklamfilm i Byt Bröd kampanjen mer 

grundligt, framför allt i avsnittet Visuell kommunikation. De olika annonserna bifogas som 

bilagor och vi har valt att kalla dem Inte alls emot mjukt bröd (Bilaga 1), 200% fullkorn 

(Bilaga 2), Svårt att sluta (Bilaga 3) och Förvirrad (Bilaga 4). Reklamfilmen som analyseras 

är den 60 sekunder långa Wholegrain Gospel. Vi har bifogat reklamfilmen på en cd-skiva i 

MPG-format. 

 

4.1 Marknadsplan 

Vi har tyvärr inte fått ta del av Wasabröds marknadsplan i sin helhet. De olika delarna i 

marknadsplanen beskrivs främst utifrån samtal med Wasabröds marknadschef och brand 

manager samt artiklar och information i första hand hämtat från Wasabröds hemsida. 

Marknadsplanen omfattar Wasabröd i sin helhet och inte specifikt kampanjen Byt Bröd, 

förutom i stycke 4.1.4 där vi beskriver utvärdering och uppföljning av kampanjen.  

 

4.1.1 Nulägesanalys 
Konkurrenter 

Jonas Tränk, marknadschef på Wasabröd, berättar att företaget länge hade sett sina största 

konkurrenter i de andra knäckebrödsföretagen, som till exempel Leksandsbröd som är den 

näst största tillverkaren i Sverige. När de funderade över sina konkurrenter för ett par 

decennier sedan insåg de dock att mjukbrödstillverkarna egentligen är deras största 

konkurrenter. Då konsumenten står i affären och ska välja bröd är risken stor att man väljer ett 
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mjukt bröd istället för hårt bröd. Det gäller alltså att få konsumenten att välja hårt bröd 

framför det mjuka.133  

 

Omvärldsfaktorer 

Wasabröd har utformat en aktuell SWOT-analys, men tyvärr ville de inte lämna ut den eller 

låta oss få ta del av den134. Vi har funderat på vad vi själva anser att Wasabröd har för styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot, men går inte in på det på djupet eftersom vi inte vet om 

företagets SWOT-analys stämmer överens med vår. Vi tycker i varje fall att genom att kort 

redogöra för vad vi anser vara företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot ges en viss 

inblick i företagets omvärldsfaktorer. 

 

Styrkor: En av Wasabröds styrkor anser vi är att de har en stor del av knäckebrödsmarknaden. 

De har ett väldigt brett sortiment och fler fullkornsprodukter än något annat brödtillverkande 

företag i Sverige. En annan styrka är det enormt nyttiga innehållet i produkterna, vilket inte 

många brödtillverkare kan matcha.  

 

Svagheter: Vi har inte påträffat några direkta svagheter inom företaget.  

 

Möjligheter: En möjlighet är att det finns en hälsotrend och att det är väldigt populärt med 

fullkorn just nu.  

 

Hot: Mjukt bröd, som många fortfarande föredrar framför hårt bröd, kan anses vara ett hot. 

Ett annat hot kan vara att det idag i olika dieter pratas om att man ska skippa kolhydrater och 

inte äta något bröd alls. 

 

4.1.2 Affärsidé och mål 
Wasabröds affärsidé lyder: ”Wasabröd ska göra och sälja innovativa och nyttiga 

knäckebrödsprodukter på utvalda marknader.”135 Affärsidén är kort och koncis som en bra 

sådan bör vara. Den är också konkret och svarar på vad företaget ska vara särskilt bra på. 

Något specifikt mål som gäller för företagets hela verksamhet har vi inte fått ta del av, men 
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Wasabröd har en vision som lyder: Knäckebröd ska vara en naturlig del av människors 

måltid.136  

 

4.1.3 Marknadsföringsstrategier 
Med utgångspunkt från de fyra konkurrensmedlen som ett företag har till förfogande kommer 

vi att diskutera Wasabröds strategier.  

 

De fyra P:na 

Produkterna som Wasabröd tillhandahåller är först och främst knäckebröd i klassisk 

bemärkelse, men de har på senare år utvecklat fler produkter, som Wasa Sandwich och kexen 

Knäckis. Dessutom producerar Wasabröd ströbröd och de har ett par lätta bröd som påminner 

om kex. Wasabröd differentierar sig mot konkurrenterna så att de framhäver att de är väldigt 

hälsosamma. Henrik Åström, brand manager på Wasabröd, berättar att det inte bara är i 

kampanjen Byt Bröd som de framhäver att produkterna är hälsosamma, utan Wasabröds 

samtliga produkter ska vara de mest hälsosamma på marknaden.137 Idéer till nya produkter 

kan bygga på marknadsundersökningar, vara svar på trender eller fylla ett naturligt behov av 

sortimentförändring. Kontinuerliga konsumenttest visar också vägen för nya produkter.138 

Wasabröd använder sig även av fokusgrupper i utvecklingen av nya produkter139.  

 

Priset är vad man får betala för produkten och det varierar förstås beroende på vilken produkt 

det gäller. Wasabröd sätter inte sina priser själva, utan det görs i samråd med deras kunder, 

det vill säga butikerna som säljer deras produkter140.  

 

Platsen där produkterna finns att köpa är butiker, men det går även att tillgå produkterna i 

exempelvis matsalar och restauranger. Produkterna finns som vi tidigare nämnt i ett 40-tal 

länder runt om i världen.  

 

Promotion använder sig Wasabröd av för att få mottagarna att köpa produkterna, vilket sker 

genom så kallad mekanisk försäljning där man riktar sig till många människor samtidigt 

genom massmedier (se stycke 4.2.1 om Wasabröds reklam).  

                                                 
136 Henrik Åström (2006-05-16) 
137 ibid 
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139 Jonas Tränk (2006-05-04) 
140 Henrik Åström (2006-05-16) 
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4.1.4 Utvärdering och uppföljning 
Det kan ibland vara svårt att veta om det är ett företags reklamsatsning som gett en ökad vinst, 

eller om det beror på andra faktorer. I Wasabröds fall kan man anta att fullkornstrenden i 

allmänhet har bidragit till att folk köper mer fullkornsknäckebröd, men det är inget som vi har 

uppgifter på. I en artikel från Resumé nämns att Wasabröds försäljning ökat markant på ett år 

efter att de bytt reklamstrategi.141 Hälsobudskapet hade funnits tidigare också, men skillnaden 

i den nya reklamkampanjen Byt Bröd var att de gick mer rakt på sak, som att deras produkter 

är nyttiga för att det är fullkornsbröd utan socker.142 Nielsen visar att Wasabröds 100% 

fullkornsknäckebröd ökade med 10% av försäljning ur butik sedan reklamkampanjen 

introducerades i mars 2005. Karin Brynell på Wasabröd berättar att de under tiden inte har 

introducerat några nya produkter och att priset är det samma, så hon menar att 

försäljningsökningen inte kan härledas till något annat än en bra integrerad kampanj.143 När 

Wasabröd ska utvärdera och följa upp sina kampanjer ser de till just företagets 

försäljningssiffror och i viss mån även ändrade konsumtionsvanor. De använder sig också av 

något som kallas ”tracking”, där de ser på hur produkterna mottas av målgruppen.144 

 

Nicole van Rooij Ekström, produktionsledare på Wasabröds reklambyrå Forsman & 

Bodenfors, berättar att resultatet av deras ansträngningar med kampanjen Byt Bröd är att 

människor har fått en mer positiv bild av Wasabröd än vad de hade tidigare. Förutom att 

försäljningen av knäckebröd med 100% fullkorn har ökat i Sverige, så har den ökat i Norge 

och Danmark med ca 50% tack vara reklamkampanjen som gått även där. Hon konstaterar att 

”folk har börjat byta bröd”.145    

 

4.2 Reklam och reklamstrategi 

4.2.1 Reklam 
Wasabröd har alltid haft hälsoinriktade koncept för att marknadsföra sina produkter. Du blir 

vad du äter var länge ett uttryck som Wasabröd använde i sina reklamannonser (se stycke 

2.1). När det gäller konceptet för kampanjen Byt Bröd så handlar det om att påvisa 

fullkornsknäckebrödets fördelar jämfört med mjukt bröd. På företaget är de medvetna om att 
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det kan vara svårt att helt byta ut det mjuka brödet till hårt bröd, men de önskar att man ska 

byta ut några skivor då och då.146  

 

Kampanj 

Wasabröds kampanj Byt Bröd stämmer bra överens med dess koncept, det vill säga att den 

visar på fullkornsknäckebrödets fördelar jämfört med mjukt bröd. I kampanjen illustreras 

fördelarna på många olika vis, och på så vis slipper mottagarna att tröttna på en upprepad idé. 

Exempelvis annonsen Förvirrad består av en ”fullkornsguide” där text och bild förklarar 

fördelarna med knäckebröd jämfört med mjukt bröd, medan det i annonsen 200% fullkorn 

enkelt illustreras med text och bild att två knäckebrödskivor tillsammans innehåller hela 

200% fullkorn. Mediemixen består av annonsering i tv, tidningar och utomhus. Kampanjen 

innehåller många enheter, som alla är tydligt förknippade med dess koncept, och innehåller ett 

budskap som alla kan ta till sig och som berör många. Dessutom har det använts konsekvent 

genom hela kampanjen, oavsett medium. 

 

4.2.2 Reklamstrategi 
Byt Bröd-kampanjen följer med sitt huvudbudskap en enkel och rak kommunikation enligt de 

karaktäristiska dragen för en framgångsrik reklam. Den är meningsfull eftersom den tydligt 

utpekar de olika fördelarna med fullkornet i brödet, och visar på det sunda och hälsosamma 

livsmedlet vilket är högst intressant och relevant för målgruppen. Reklamen är trovärdig i och 

med att produkten innehåller 100% fullkorn och att den förlitar sig på vetenskaplig fakta om 

fullkorn. Fullkornstrenden i samhället med all dess information ger Wasabröd gratisreklam 

och underlättar tillförlitligheten till reklamen. Reklamen är också lätt att ta till sig då den 

mycket rakt och distinkt visar på hur knäckebrödet skiljer sig från det mjuka brödet. 

 

Segmentering 

Wasabröd har inte någon generell målgrupp, utan många olika. Därav riktar de reklamen av 

produkterna i sitt sortiment till olika målgrupper beroende av vilken produkt det gäller.147 

Eftersom de riktar sig till olika målgrupper, med hänsyn till de behov som finns, kan man 

säga att Wasabröd använder sig av segmentmarknadsföring. I kampanjen Byt Bröd är det 

specifikt knäckebröden med 100% fullkorn som marknadsförs och kampanjen är riktad till 
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personer som är hälsomedvetna i 35-50-årsåldern148. Exempel på ett annat segment är den 

yngre målgruppen, som Wasa Sandwich och Knäckis riktas till.149 

 

Positionering 

Wasabröd har hela 70% av knäckebrödsmarknaden i Sverige, men cirka 5% av 

brödmarknaden150. De är dessutom världens största producent av knäckebröd och i med att de 

har en så stor del av knäckebrödsmarknaden har de givetvis en stor fördel mot 

konkurrenterna. Om vi ser till knäckebrödshyllorna i en vanlig matvarubutik så brukar 

Wasabröd tydligt dominera och chansen att man väljer just Wasabröds knäckebröd är då 

troligtvis större än att man väljer ett knäckebröd med ett litet sortiment. Trots att Wasabröd 

har en så stor del av knäckebrödsmarknaden idag kan det jämföras med det tidiga 70-talet då 

de hade 80% av knäckebrödsmarknaden och 20% av den totala brödkonsumtionen151.  

 

Köpbenägenhet 

Reklamen kan sägas fylla vart och ett av de olika stadierna för köpbenägenhet (se 3.3.2), 

beroende på var mottagaren befinner sig. De flesta känner till Wasabröd, men även hos dem 

som uppmärksammar Byt Bröd-kampanjen för första gången har den en bra förutsättning till 

namnigenkänning tack vare en tydlig slogan i samtliga delar av kampanjen. Reklamen ger en 

kännedom kring varumärket då den informerar om olika sorters bröd och varianter av pålägg, 

särskilt i annonsen Inte alls emot mjukt bröd. Filmen strävar efter att framkalla tillgivenhet 

genom att förmedla bra känslor för varumärket. Kampanjen söker få mottagaren att föredra 

Wasabröd genom att framhäva kvaliteten, också det med hjälp av det hundraprocentiga 

fiberinnehållet samt det låga sockerinnehållet i motsats till det mjuka brödet. Då vi uteslutit 

PR och direktmarknadsföring i vår analys skriver vi inget om hur kampanjen arbetar med det 

övertygande stadiet när det gäller köpbenägenhet.  

 

Att ta hjälp av trender i reklam 

För drygt ett år sedan bytte Wasa reklamstrategi och sedan dess har deras brödförsäljning ökat 

markant i både Sverige, Norge och Danmark. Tack vare reklamen, hävdar marknadschefen.152 

Vilket vi tidigare diskuterat tog Wasabröd till vara på den stora fullkornstrenden i deras 
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kampanj Byt Bröd. Det här är ett exempel på trendböjning av strategin. Företaget valde i och 

med fullkornstrenden att gå ut med budskapet att deras bröd innehåller 100% fullkorn på ett 

mycket tydligt vis i deras kampanj. Innehållet har tidigare varit detsamma i knäckebröden, det 

vill säga att flera produkter även förr innehöll 100% fullkorn och 0% socker, men Wasabröd 

valde att utveckla fler brödsorter av det här slaget i och med trenden samt att locka med det i 

reklamen. Ett exempel på utveckling av nya produkter med hänsyn till fullkornstrenden är en 

ny variant av Wasa Frukost som är nyttigare än originalet, Wasa Frukost Fullkorn. 

Butikskunderna söker helt enkelt efter de nyttigaste alternativen och då gäller det att utveckla 

produkterna därefter153.  

 

Nicole van Rooij Ekström berättar att de på Forsman & Bodenfors gärna tar hjälp av trender i 

samhället. Om de kan haka på en bestående trend får de en härlig vind i seglen menar hon, 

bland annat genom draghjälp i media. Givetvis gäller även det omvända förklarar hon; att gå 

emot en stark trend kan sluta riktigt illa.154 

 

4.3 Kampanjplan 

4.3.1 Mål 
Wasabröd hade tre mål med kampanjen Byt Bröd. De ville öka den totala 

knäckebrödskategorin, kommunicera att fullkorn är nyttigt och att knäckebröd är den optimala 

fullkornsprodukten samt öka frekvensen hos ”medium users” av knäckebröd.155 Det är tydligt 

i kampanjens annonser att de vill öka den totala knäckebrödskategorin och få människor att 

äta mer knäckebröd genom att byta bort det mjuka brödet. I annonsen Förvirrad finns ett 

mycket tydligt budskap att fullkorn är nyttigt och att knäckebröd är den optimala 

fullkornsprodukten. Eftersom Wasabröds uppgift med reklamen är att få konsumenterna att 

byta till knäckebröd och på så vis välja deras produkter framför konkurrenterna så är 

reklamkampanjens mål övertalande. 
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4.3.2 Målgrupp 
Målgruppen är mycket viktig för Wasabröd och inför Byt Bröd-kampanjen gjordes en 

omfattande målgruppsanalys som låg till grund för kampanjen. Kampanjen riktar sig till båda 

könen i åldern 35-50 år, som har någon form av intresse av eller motivation till en hälsosam 

livsstil. Wasabröd söker framför allt nå dem som redan äter knäckebröd för att de tycker att 

det är gott och nyttigt, och öka frekvensen på hela kategorin. 156 

 

Beteendet 

AIDA-modellen är inte något som Wasabröd använder sig av i direkt bemärkelse. Vi anser 

dock att reklamen i Byt Bröd-kampanjen skapar uppmärksamhet, intresse och leder till 

handling, särskilt för dem som är speciellt mottagliga genom att ha ett grundintresse för 

hälsosam kost och därmed redan söker sådan. Det som driver målgruppen är just 

hälsomedvetenhet, något som Wasabröd låter framgå tydligt i sitt budskap. De söker ändra 

målgruppens beteende från ett något mer inlärt beteende (att äta mjukt bröd) till ett mer 

rationellt sådant (att välja sunt hårt bröd).   

 

4.3.3 Medium 
Wasabröd drar nytta av flera kommunikationsmöjligheter genom att använda sig av olika 

medieformer; dessa är tidningsannonser, utomhusaffischer och ett antal reklamfilmer. 

I tidningsannonserna kan de få ut lite mer information jämfört med utomhusaffischerna, då de 

innehåller mer text. Svårt att sluta och Förvirrad är av en mer informativ karaktär som 

uttrycker specifik fakta om fördelarna med fullkorn och underargument till varför man bör 

välja det. Utomhusaffischerna 200% fullkorn och Inte alls emot mjukt bröd har ett kort och 

slående budskap, precis som det krävs av ett sådant medium. Jonas Tränk berättar att utomhus 

är ett bra medium för att nå målgruppen och det är ett bra sätt att nå ut med ett budskap. 

Samtidigt kan man få människor att prata om det.157 I reklamfilmen Wholegrain Gospel 

används snabba och tydliga budskap. Filmen inger en glad stämning och en djupare känsla än 

vad annonserna och affischerna uppnår. Wasabröd får en klart positiv kombination av 

utomhusreklam och tv-reklam. Mediekombinationen gör att mottagaren ofta konfronteras med 

reklamen och blir påmind om den. På detta sätt förmedlas budskapet anpassat till situationen 
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där det tas emot och når målgruppen på olika plan. Trots att filmen skiljer sig något från 

annonserna behåller de enhetligheten på ett bra sätt så att budskapet känns igen. 

 

4.3.4 Budskap 
Budskapet är mottagarorienterat i och med att det vänder sig till den som strävar efter en 

hälsosam livsstil. Reklamen drar i högsta grad fördel av att knyta an till något som är aktuellt i 

tiden i och med den hälsosamma aspekten och relationen till fullkornstrenden i samhället. 

Särskilt 200 % fullkorn och Förvirrad väljer ut sin målgrupp redan med rubriken. Tumregeln 

som går ut på att göra mottagaren medagerande för att själv klura ut budskapet utnyttjas till 

viss del i reklamen, samtidigt som det är tydligt att man vill påverka till brödbyte. Svårt att 

sluta associerar även till den allmänt vedertagna bantningshysterin, där många känner igen sig 

i formuleringen. Människors rädsla för övervikt utnyttjas och används som argument i 

spetsbudskapet mot det söta brödet, framför allt i Svårt att sluta och Inte alls emot mjukt bröd. 

Förhållningssättet är ganska positivt, då de undviker att helt svartmåla det mjuka brödet som i 

skräckpropaganda, men vi anser att de går aningen långt. Istället kanske de kunde framhäva 

fullkornets fördelar på ett mer vetenskapligt vis.  

 

Budskapskategorier 

Genomgående i kampanjen och särskilt i Inte alls emot mjukt bröd samt Svårt att sluta 

används det jämförande budskapet för att lyfta fram det hårda brödets fördelar gentemot det 

mjuka. Förvirrad skiljer sig lite från övriga ”rena” annonser för att representera det virrvarr 

som råder i den sunda budskapshysterin i dagens samhälle. Här utnyttjas det för att klart visa 

att Wasabröd har lösningen till problemet, och hjälper mottagaren genom att guida denne rätt. 

Detta rationellt instrumentella budskap går ut på att den aktuella produkten kan lösa en 

konflikt som mottagaren brottas med. Konflikten i detta fall är strävan efter en sund livsstil, 

vilken man uppnår genom att äta fullkorn och undvika sockerhaltig sirapslimpa. Temat och 

tonen i samtliga element i annonserna är samstämmiga.  

 

Budskapsutformning 

Kampanjen Byt Bröd anspelar på strävan efter en sund livsstil, där man framställer det hårda 

brödet som idealiskt för de som lever eller önskar leva det eftertraktade hälsosamma livet.  

Framför allt musiken i reklamfilmen Wholegrain Gospel är glad och munter, och utformad så 

att den framkallar bra känslor för märket. Det gör även annonserna genom att relatera till hur 

bra man mår med en sund livsstil, som uppnås genom mer fibrer. De mer informativa 
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annonserna presenterar mer eller mindre tydligt de problem som övervinns med hjälp av det 

hårda brödet. Detta gör de genom fakta som grundas på vetenskapliga bevis och som påpekar 

fördelarna med att välja fullkorn istället för sockerhaltiga bröd för att minska risken för 

hjärtproblem och övervikt. Nicole van Rooij Ekström på Forsman & Bodenfors förklarar att 

annonserna är så pass informativt utformade eftersom det inte går att skoja till det för mycket 

då budskapet är så rakt på sak158. Fortfarande har reklamen en positiv ton utan överdrivna 

pekpinnar. I och med att kampanjen innefattar ett flertal annonser som är liknande till 

utseendet men något olika utformade, ger de en högre grad av uppmärksamhet och nyfikenhet 

då man upptäcker en ny variant.  

 

4.3.5 Tidsplan och budget 
Tidsplan 

Kampanjen Byt Bröd har pågått sedan mars 2005 och beräknas pågå hela 2006 ut. Wasabröd 

har dock i nuläget inte bestämt om kampanjen ska pågå längre än så och i så fall hur länge 

till159. När Wasabröd inledde kampanjen ville de få stort genomslag och valde därför att gå i 

dagspress. Under de första månaderna annonserade Wasabröd till och med så mycket att de 

blev det mest annonserade matvarumärket i morgonpress.160  

 

Budget 

Wasabröd vill inte kommentera mediebudgeten för deras kampanj, men inför kampanjen 

berättade Karin Brynell att de i varje fall kommer att ligga på ungefär samma nivå som 

tidigare161. Trots att Wasabröd inte vill kommentera deras reklambudget har vi tagit del av 

följande citat från en artikel i Resumé: ”De totala reklaminvesteringarna jan-nov 2005, 

jämfört med 2004, ökade marginellt, enligt Sifo Reklammätningar, trots det breddade 

medievalet - 60,9 Mkr mot 58,2 Mkr.”162 Från en annan artikel har vi läst att Wasabröd köpte 

annonsutrymme i morgonpress värt sex miljoner kronor för de tre första månaderna av 

kampanjen.163 Eftersom de valde att lägga så mycket pengar på annonsering i morgonpress är 

det tydligt att de ville försäkra sig om att verkligen väcka uppmärksamhet. Enligt Jonas Tränk 
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har Wasabröd utnyttjat budgeten bra i kampanjen. Något som budgeten inte riktigt räckte till 

var någon slags kampanj på Internet, men han menar att de har synts nog bra ändå164.  

  

4.3.6 Utvärdering och uppföljning 
Vi har i stycke 4.2.4 beskrivit utvärdering och uppföljning av reklamkampanjen Byt Bröd. 

 

4.4 Visuell kommunikation 

Som tidigare nämnts valde vi att utföra en analys av de visuella elementen i de fyra olika 

annonserna Inte alls emot mjukt bröd, 200% fullkorn, Svårt att sluta samt Förvirrad. 

Reklamfilmen som vi valde att analysera är den 60 sekunder långa Wholegrain Gospel.  

 

4.4.1 Bilden 
Av de annonser vi har utgått från i vår analys finns det bilder på både knäckebröd och mjukt 

bröd i tre av dem. Bilderna i annonserna består i huvudsak av knäckebröd och de är 

dekorerade med olika pålägg, vilket gör att de ser frestande ut. Samtliga bilder som ingår i 

annonserna är frilagda, vilket bidrar till en renhet och att företagets produkter tydligt 

framhävs. Bildernas snäva yttre kontext är viktig, då de samverkar med texten i annonserna 

för att skapa betydelse. Exempelvis i annonsen Inte alls emot mjukt bröd är det först i den här 

kontexten som man förstår varför sju bröd är uppradade i annonsen. De representerar helt 

enkelt varsin veckodag, vilket texten förklarar. Dessutom förstår man genom den yttre 

kontexten även vitsen med att ett mjukt bröd är nerstoppat i en påse, då det representerar 

lördagsgodis. Bildernas vida yttre kontext är olika beroende på om de uppträder i en 

tidningsannons eller i en utomhusaffisch och dessutom i vilken tidning eller vart affischen 

placerats. De annonser som har placerats utomhus är Inte alls emot mjukt bröd och 200% 

fullkorn, medan de andra två är tidningsannonser. Bilderna i annonserna är faktabilder, de 

avspeglar alltså verkligheten. De flesta bilder i annonserna är tagna ovanifrån och det är 

tydligt att man i efterhand har lagt till en skugga snett under dem. Återkommande utöver 

fotografierna används vissa symboler. I annonsen Förvirrad blandas symboler som ett hjärta, 

en pil och nyckelhålsmärket med flera fotografier. 

 

                                                 
164 Jonas Tränk (2006-05-04) 



 49

4.4.2 Texten  
Texten är väldisponerad med tydliga uppseendeväckande rubriker och kompletterad med 

fakta i kortare strukturerade och mer seriösa texter för närläsning. Annonserna har även ett 

varierat upplägg av text och bild utan att frångå den övergripande helheten. Texten har ett 

informativt syfte i samtliga annonser, framför allt i tidningsannonserna där texten är mer 

omfattande än i övriga annonser. Textens syfte är även att framhäva budskapet på ett bra vis. 

Texterna är korta och koncisa och har ett högt läsvärde. De små textstyckena i Svårt att sluta 

och Förvirrad har en funktion liknande en bildtext. I slutet av reklamfilmen återfinns slogan 

Byt Bröd samt bilden på en förpackning. På så vis blir annonserna samstämda med filmen och 

drar fördel av att upprepa temat så att det blir lättare att minnas.  

 

4.4.3 Typografin 
Typsnittet i kampanjens slogan är detsamma som i annonsernas rubriker, vilket ger en bra 

struktur och överensstämmelse. Valet av teckensnitt ger en kongenialitet, det vill säga det 

passar budskapet eftersom det är enkelt, lättläst och mjukt och för tankarna till symboliken 

med bröd. Genom att använda synlig, expressiv typografi och genom att förändra perspektivet 

i slogan Byt Bröd får de ett skrikande intryck. Trots att de är placerade längst ned på sidan 

uttrycks de bra genom sin storlek, och har hög läsbarhet tack vare den enkla typograferingen 

med sansseriffer. I rubriken 200% fullkorn syns tydligt vad som är i fokus, då de verkligen 

utnyttjat storleksordningen för att visa prioritet. Även Svårt att sluta samt Förvirrad guidar 

läsaren till det viktigaste budskapet genom stor och enkel typografi, med en mer seriös och 

osynlig skrift för ingående läsning. Typografin i annonserna återkommer i slutet av 

reklamfilmen, då slogan Byt Bröd visas. 

 

4.4.4 Filmen 
Som redan nämnts sjunger och dansar personerna på bild till musiken i reklamfilmen. Filmen 

berättar inte direkt en historia, utan vill snarare förmedla ett budskap genom underhållning. 

Avsikten med reklamfilmen var att förstärka varumärkets image och att göra det spännande 

och modernare med hjälp av bland annat humor165. Huvudpersonen i filmen, en medelålders 

man, börjar med att plocka fram ett mjukt bröd på tunnelbanan som han tänkt äta, men ändrar 

sig. Istället börjar han sjunga om att han fått nog av mjukt bröd och att han väljer fullkorn för 

att det är mycket nyttigare. Nästa miljö som presenteras är en personalmatsal och även där 
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sjunger och dansar personerna glatt. De är praktiskt taget euforiska, så gott som galna. En 

tredje miljö förekommer i reklamfilmen och det är utomhus i ett bostadsområde intill en 

fontän. Filmens klimax är när mannen från tunnelbanan slänger sitt mjuka bröd till fåglarna i 

fontänen och alla personer sträcker upp sina armar som om de avslutar ett dansnummer. 

Filmen växlar mellan de tre olika miljöerna och behåller sin karaktär rakt igenom. Olika 

bildutsnitt som översiktsbild, halvbild och helbild används och man har även använt olika 

kameravinklar vid filmningen.  

      

De olika komponenterna ord, bild, ljud och rörelse samverkar på ett mycket nära vis, då 

personerna på bild sjunger och rör sig till musiken, det vill säga bild och rörelse är i 

samverkan med ljudet. Sångtexten som är på engelska är dessutom översatt till svenska och 

textad längst ner i rutan. På så vis har också orden en nära relation till ljudet, bilden och 

rörelsen. I slutet av reklamfilmen visas texten 100% fullkorn, 0% tillsatt socker samt en 

produktförpackning och under de allra sista sekunderna syns uppmaningen Byt Bröd! i stora 

bokstäver samt Wasabröds logotyp. Det är ett väldigt vanligt grepp i reklamfilm att avsluta 

med företagets logotyp och det är inte så konstigt med tanke på att det sista som mottagaren 

ser är det som etsar sig kvar bäst i minnet.  

 

 

 

 
 
                                       

 

 

 
                                         Bild från reklamfilmen Wholegrain Gospel 
 
 
4.4.5 Ljudet 
Wasabröds reklamfilm Wholegrain Gospel innehåller ljud främst i form av musik, men också 

vissa effektljud och lite dialog. Den långa versionen av reklamfilmen, som är 60 sekunder 

börjar med ett tydligt ljud från en tunnelbana som så småningom tonar ut och ersätts av 

musik. Medan ljudet från tunnelbanan fortfarande hörs säger en man som syns i bild ”I have 

had enough of this. This ain’t healthy. This ain’t right!” Mannen börjar sjunga till musiken om 

att han väljer fullkorn istället för mjukt bröd och även hans medpassagerare hänger med i 
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sången. Musiken och sången fortsätter genom hela reklamfilmen som en mycket viktig del av 

den. Personerna i filmen rör sig, dansar, klappar händerna och sjunger till musiken, som är 

gospelinspirerad. En av musikens grundläggande funktioner i reklamfilm anses vara att den 

ska understödja minnet av varan och det kan man definitiv säga att musiken i den här 

reklamfilmen gör. Musiken är en sån som ”sätter sig” och den är gjord specifikt för 

reklamfilmen med en sångtext på engelska. Sångens innehåll handlar om att välja fullkorn 

istället för mjukt bröd och det gör att den lätt kan förknippas med varumärket. En annan av 

musikens funktioner i reklamfilm kan vara att understryka egenskaper hos varan eller 

associationer till den och i och med att musiken är väldigt glad och fartfylld kan man ganska 

lätt förknippa varumärket och dess produkter med något man blir pigg och mår bra av (se 

3.5.4).  

 

Wasabröd och deras reklambyrå Forsman & Bodenfors kom överens om att sången skulle 

vara på engelska för att det skulle ge en annan känsla och passa bättre in på gospeltemat än 

om man skulle ha använt det svenska språket. En annan fördel med att använda engelska i 

sången var att de kunde använda filmen med dess originalljud i hela Norden och bara behöva 

översätta texten som syns på bild, vilket givetvis underlättade arbetet166. Då 

fullkornsknäckebrödets fördelar kommuniceras genom sången tror vi att det möjligen kan 

vara en nackdel att inte det svenska språket används. Om man inte förstår sångtexten eller 

läser översättningen ordentligt tror vi att det kan vara svårt att ta till sig budskapet. 

 
 
4.4.6 Formen 
För att en mottagare ska påverkas positivt av en annons finns det mycket som spelar in. Något 

av det viktigaste är enkelheten, det vill säga att formgivaren inte stoppar in för mycket i 

annonsen. Annonserna i Byt Bröd-kampanjen ger ett enkelt och avskalat intryck, kanske 

mycket tack vare den vita bakgrunden, att bilderna är frilagda och symmetrin i de visuella 

elementen. Att annonserna fått en så enkel och avskalad form är enligt Nicole Rooij Ekström 

på Forsman & Bodenfors något som är passande både för produkten och företagets anda, och 

dessutom ett mycket svenskt sätt167. Om det framgår i vilken ordning de olika visuella 

elementen ska läsas så leder det mottagaren på rätt spår. Det här är särskilt intressant i en av 

annonserna, nämligen Förvirrad. Under annonsens rubrik finns flera bilder med tillhörande 

                                                 
166 Jonas Tränk (2006-05-04) 
167 Nicole van Rooij Ekström (2006-05-11) 
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texter, och där finns också ett antal blåa prickar placerade bland bilderna som lotsar läsaren 

mellan de olika elementen i en viss ordning. Högst upp till vänster inleds kedjan av element 

med en tydlig gul pil som visar mottagaren vart det är lämpligt att börja titta och läsa. Den 

beskrivna annonsen kan anses aningen rörig, eftersom den innehåller många element som inte 

är symmetriskt placerade, men tack vare att läsaren får hjälp med att lotsas runt i annonsen 

blir den ändå ganska lätt att läsa av. Det är likaså en klar fördel att strukturera fakta enligt de 

små textstycken som finns i Svårt att sluta. Ett exempel på en annons med en mycket ren och 

enkel form samt ett tydligt budskap är 200% fullkorn. Rubriken som säger 200% fullkorn är 

extremt tydlig, då den placerats i mitten av annonsen och fått ta större plats än bilderna. Att 

rubriken så markant har fått ta störst plats gör att kontrast skapas i annonsen, vilket är mycket 

viktigt för att attrahera mottagarna. Bilderna av knäckemackorna som var och en innehåller 

100% fullkorn är symmetriskt placerade ovanför rubriken och samspelar med den så att man 

förstår dess budskap. Alla annonser har en symmetrisk komposition och utgår från centrum av 

annonsens format, med visst undantag för Förvirrad som är något asymmetrisk. Det finns en 

tydlig linjering i annonserna, då knäckebrödsmackorna och tillhörande texter är noggrant 

placerade på rader. Linjeringen skapar ordning i annonserna och ger mottagaren en trygg 

känsla. Strukturen avseende uppbyggnad och mönster bland texter och bilder lyfter fram 

budskapet. 

 

4.4.7 Innehållet 
I Förvirrad är text och bild i harmonisk samverkan så att texten följs av illustrationer för att 

informera och demonstrera det åsyftade problemet. I övriga annonser är samspelet mellan text 

och bild harmoniskt till en viss del, då texten inte alltid säger samma sak som det bilden 

illustrerar. Exempelvis i Inte alls emot mjukt bröd stämmer inte textens konkreta innebörd 

överens med bilden. I annonserna 200% fullkorn och Inte alls emot mjukt bröd läggs en 

humoristisk poäng till för att nå fram med budskapet. Att använda sig utav rubriken 200% 

fullkorn kan anses ologiskt då ingenting egentligen kan vara mer än 100%. Endera kan man 

tycka att rubriken är fyndig, eller så finns risken att man ser den som en ren lögn och då får en 

negativ bild av Wasabröd. De grafiska elementen används för att skapa en intressant effekt 

och involvera mottagaren. Detta är viktigt eftersom det handlar om ett påverkansförsök till att 

ändra en vana, vilket kräver att mottagaren känner delaktighet i budskapet. Annonserna Inte 

alls emot mjukt bröd och Svårt att sluta talar till mottagaren med en förståelse för att det är 

svårt att byta bröd helt. I Inte alls emot mjukt bröd kommuniceras att det är tillåtet att unna sig 
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mjukt bröd på lördagar och i annonsen Svårt att sluta ges tilltalande tips på hur man stegvis 

kan övergå till hårt bröd.  

 

Inte alls emot mjukt bröd kan sägas använda sig av en typ av disharmoni där text och bild inte 

säger samma sak. De anspelar lite ironiskt på att mjukt bröd kan likställas med lördagsgodis, 

och därmed är det mjuka brödet lite förbjudet enligt den sunda kost som de förespråkar. 

Huvudargumentet är att man ska byta bröd från mjukt till hårt, vilket syns tydligt i samtliga 

annonser. Ett stödargument är att det är nyttigare med fullkornet i det hårda brödet än sockret 

i det mjuka, vilket framhävs starkt, speciellt i 200% fullkorn och Svårt att sluta. Då det 

viktigaste bör komma först, tycks det märkligt att limpan, som utgör fienden, är placerad först 

i Svårt att sluta. Dock är det befogat då det är just limpan i egenskap av ett hot som utgör det 

främsta argumentet i just denna annons. På detta sätt involveras mottagaren som själv får fylla 

i den underliggande meningen, och som därmed tar till sig budskapet på ett djupare sätt. 

Cirklarna med texten ”100%” i 200% fullkorn, texten ”söt och mjuk” i Svårt att sluta, samt 

”100% eller bara 50%” i Förvirrad påminner om reaskyltar eller de som används i affärer för 

att markera nyhet hos en produkt. Samma tema återkommer på förpackningarna, där de tydligt 

framhäver att innehållet är 100% fullkorn. 

 
4.4.8 Färgen 
Den vita bakgrundsfärgen på samtliga annonser med inslag av färgelement skapar ett rent, 

översiktligt och enhetligt intryck med hög läsbarhet. De starkt röda och gröna påläggen i 

exempelvis Svårt att sluta kontrasterar skarpt mot det vita och ser fräscht hälsosamt och 

aptitligt ut. De fyller därmed sitt attraherande syfte. Den bruna färgen i rubrikerna skapar ett 

rustikt och naturligt intryck som konnoterar bröd. Upplysningspilen i Inte alls emot mjukt 

bröd och Förvirrad, samt cirklarna med procentangivelser i annonserna skriker ut den viktiga 

informationen och pockar på uppmärksamhet, genom den starkt gula färgen. I Förvirrad 

hjälper färgelementen till att ge ett talande och livligt intryck, samt att med viss hjälp av de 

små och diskreta blå prickarna strukturera läsningen. 

 

4.4.9 Sammanfattning – visuell kommunikation 
När det gäller både utomhusaffischerna och tidningsannonserna är formgivningen enkel och 

tydlig, vilket är en viktig fördel för att kunna locka mottagaren. I reklamfilmen Wholegrain 

Gospel samverkar de olika komponenterna ord, bild, ljud och rörelse på ett nära vis, vilket ger 
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den ett starkt helhetsintryck. Vi tycker att kampanjen är enhetlig bland annat tack vare att 

layouten i alla annonser är likartad, typografin den samma, bilderna likadant bildbehandlade 

och texten genomgående kort och koncis. Reklamfilmen Wholegrain Gospel stämmer ganska 

bra överens med annonserna, trots det skiljda innehållet.  
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5. Slutsats och diskussion 
Vår slutsats och diskussion utgår från våra tre inledande frågeställningar.  

 

Hur bör man gå till väga för att planera och genomföra en föredömlig reklamkampanj enligt 

teoretiska ramar? 

 

Vi har i avsnittet Teori besvarat denna fråga, men presenterar här de delar vi anser vara 

viktigast.  

 

- För att lyckas med sin marknadsföring är det bra med en noggrant utarbetad 

marknadsplan. Vanligt är att i sin marknadsplan inkludera nulägesanalys, affärsidé och 

mål, marknadsföringsstrategi samt utvärdering och uppföljning.  

- Företagets olika konkurrensmedel ingår i marknadsmixen, som med fördel delas in i 

kategorierna produkt, pris, plats och promotion.  

- För att öka påverkbarheten av reklamen kan man använda sig av segmentering genom 

att rikta produkterna till en specifik målgrupp med gemensamma värderingar och 

behov.  

- Man bör sträva efter en fördelaktig position på marknaden gentemot konkurrenterna.  

- Man bör utforma en välgjord plan för kampanjen, vilken kan innehålla mål, målgrupp, 

medium, budskap, tidsplan och budget.  

- För att nå ett stort genomslag kan det vara fördelaktigt att använda en mediemix, 

bestående av till exempel tv, radio och annonser.  

- Att använda sig av ett kreativt koncept som är meningsfullt, trovärdigt och distinkt 

samt fungerar i hela mediemixen ger effektiv reklam.  

- Det är taktiskt att rikta sitt budskap utifrån hur köpbenägna mottagarna är.  

- Om företagets produkter går att koppla till någon rådande samhällstrend kan man 

förmånligt utnyttja detta i reklamutformningen.  

- En förutsättning för att ett företags reklam ska kunna utvecklas är att man vet vilket 

resultat de olika åtgärderna ger. Därmed är det viktigt med utvärdering och 

uppföljning av reklaminsatserna.  
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Hur bör man ta hjälp av visuella metoder för att utforma en föredömlig reklamkampanj? 

 

Frågan besvaras i stycke 3.5 och vi presenterar här våra slutsatser från det stycket. 

 

För att utforma en föredömlig reklamkampanj är det viktigt att kampanjen är enhetlig, det vill 

säga att det finns en röd tråd genom den. Det är samspelet mellan elementen i reklamen som 

ger en effekt som påverkar oss. För att uppnå avsedd effekt är det viktigt att grundligt 

fastställa anledningarna bakom vart och ett av de element som ingår i reklamen. För att en 

annons ska uppmärksammas och vara tilltalande är det visuella utseendet och i synnerhet 

bilden avgörande. Bilden bör upplevas som spännande för att annonsen över huvud taget ska 

ses. Vidare bör den vara vald utifrån vad man vill uppnå med den, vilka man vill nå och 

genom vilket medium. Liknande gäller för texten som bör var konkret och bildlig och fånga 

målgruppens intresse redan med rubriken. Det typografiska arrangemanget i sin helhet kan 

utnyttjas till att förmedla ett budskap.  

  

I reklamfilm finns många möjligheter att kombinera flera budskap, vilket ställer stora krav på 

samspel och noggrann definition av syftet med den. Effektfullt i reklamfilm är antingen 

emotionell och visuell påverkan eller att berätta en bra historia. Även att göra mottagaren 

delaktig genom att lämna det slutliga budskapet osagt är verkningsfullt. Ljudets uppgift i 

reklamfilm är större än vad man oftast anar och i visuell kommunikation förstärker, enar och 

strukturerar det reklamen.  

  

Då budskapet i det övergripande innehållet fylls med betydelse genom samspel av de visuella 

elementen är det effektfullt att skapa disharmoni emellan dem. I effektiv visuell 

kommunikation är det sambandet mellan form och innehåll som får budskapet att nå fram till 

mottagarna. Formens främsta uppgift är att bereda väg för budskapet genom att attrahera och 

orientera. En enkel och avskalad form tilltalar mottagaren mer än en rörig. Även färger 

strukturerar och pedagogiserar, och kan med fördel användas till att attrahera och skapa 

stämning. De påverkar vår varseblivning, vårt minne och ger starka associationer.  

 

I vår uppsats har vi redogjort för visuella aspekter som kan användas som föredömliga råd vid 

utformandet av reklam. De kan även fungera som utgångspunkter, vilka kan frångås delvis 

eller helt för att skapa en helt annan effekt. Som tidigare nämnts finns inga definitiva rätt eller 

fel. 
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Hur har Wasabröds kampanj Byt Bröd planerats och utformats enligt teoretiska riktlinjer?  

 

Frågan besvaras i avsnitt 4, och här kopplar vi samman resultatet och diskuterar Wasabröds 

arbete med kampanjen Byt Bröd.  

 

Eftersom vi inte har fått ta del av Wasabröds fullständiga kampanjplan för Byt Bröd-

kampanjen är det lite svårt att dra riktigt rättvisa slutsatser om hur kampanjen har planerats 

och utformats enligt de teoretiska riktlinjer som vi har beskrivit i teoriavsnittet. Av det 

material vi har utgått från kan vi i varje fall konstatera att Wasabröds kampanj följer 

riktlinjerna ganska så väl. Att använda sig av en mediemix har vi framhållit är positivt, och 

kampanjen Byt Bröd används i en mediemix bestående av tv-reklam, tidningsannonser och 

utomhusaffischer. För att om möjligt få ännu större genomslagskraft för kampanjen skulle fler 

medier kunna utnyttjas, som exempelvis radio och Internet. Eftersom Wasabröd ändå anser att 

de utnyttjat budgeten bra i förhållande till de använda medierna förstår vi om de är nöjda med 

medievalen. Kampanjens koncept, som handlar om att visa på fullkornsknäckebrödets 

fördelar jämfört med mjukt bröd, används konsekvent genom hela kampanjen. Konceptet är 

trovärdigt, särskilt i tidningsannonserna som innehåller information om fullkorn. Det 

jämförande budskapet används flitigt för att lyfta fram det hårda brödets fördelar gentemot det 

mjuka. Reklamfilmen tror vi skulle kunna vara mer trovärdig om de hade använt intygande 

budskap, där exempelvis någon förtroendeingivande person kunde kommunicera fullkornets 

nyttigheter istället för en skara glada personer som sjunger om bröd. Wasabröd har avsiktligt 

kopplat kampanjen till hälsotrenden, vilket är en fördel då trenden uppmanar till att äta mer 

fullkorn, precis som företaget. Vi kan tycka att Wasabröd klankar ner aningen mycket på 

mjukt bröd, och att de istället kunde försöka kommunicera fullkornets fördelar ännu tydligare. 

 

När det gäller det visuella utformandet av kampanjen anser vi att det följer många av de 

vanligaste råden som ges i litteratur kring ämnet. Exempelvis har annonserna en enkel och 

avskalad form, vilket hjälper till att lyfta fram budskapet och nå mottagarna. I reklamfilmen 

samspelar de olika komponenterna ord, bild, ljud och rörelse på ett nära vis, vilket är positivt. 

Vi anser dock att det skulle vara bra om brödets fördelar skulle få ta större plats i 

reklamfilmen, exempelvis genom sång på svenska istället för på engelska. 
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Eftersom Wasabröds försäljning har ökat i och med kampanjen Byt Bröd kan 

reklamkampanjen anses vara en föredömlig sådan.  

 

Vi kan med vår uppsats konstatera att det är en stor fördel för företag om de kan dra nytta av 

en samhällstrend i utformandet av en reklamkampanj. Lättast att dra nytta av en trend är det 

förstås om företaget har en naturlig koppling till någon trend. Hälsotrenden, som vi 

inledningsvis berättade att vi är intresserade av, är en stor hjälp för Wasabröd och framgången 

med deras kampanj Byt Bröd. Företagets fullkornsprodukter har en naturlig koppling till 

hälsotrenden, och med hjälp av en i övrigt väl utformad kampanj har de påverkat människor, 

inte minst oss själva, till att faktiskt byta bröd.    
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7. Bilagor 
Bilaga 1 Inte alls emot mjukt bröd 



 63

 Bilaga 2 200% fullkorn  
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Bilaga 3 Svårt att sluta 
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Bilaga 4 Förvirrad? 

 


