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Sammanfattning 
Uppsatsen är en fallstudie av Spendrups Bryggeri AB:s reklamkampanj ”Guld till alla” 

för produkten Norrlands Guld, under perioden 2004. Utifrån teorierna om 

kommunikationsplanering, kommunikationsstrategier, målgruppsdefinition samt hur man 

skapar effektiv reklam analyserar vi hur Spendrups gått till väga då de skapade 

reklamkampanjen ”Guld till alla”. Genom denna jämförelse önskar vi finna svar på våra 

frågeställningar kring vilka som är de centrala faktorer som gjort reklamkampanjen 

”Guld till alla” framgångsrik. Som metod har vi valt att göra en explanativ kvalitativ 

innehållsanalys i en ”dialogisk anda”.  

 

”Guld till alla” skulle vara en massiv och enhetlig kampanj som skulle integreras med de 

stora mästerskapstävlingarna VM i ishockey, EM i fotboll samt sommar-OS som alla 

hölls år 2004. Målgruppen för reklamkampanjen var alla sportintresserade män. En 

viktig del inom planeringsfasen är att arbeta med varumärkesutveckling då främst i form 

av positionering. Precis som namnet på reklamkampanjen antyder var det genomgående 

temat för kampanjen just ”Guld till alla”. Detta ger en tydlig sportslig association som 

kan kopplas till dryckens namn. Tillsammans med lättillgänglighet klassificerar vi detta 

som två distinkta värdepositioneringar för produkten. 

 

Spendrups har främst valt att använda sig av tv-reklam i sin kampanj. Tv anses ha större 

genomslagskraft än något annat medium. Detta eftersom man når en bredare 

konsumentgrupp än via andra medium. En koppling finns mellan personliga preferenser 

och typen av reklam som konsumenten attraheras av. Till exempel attraheras segmentet 

”tittare” av reklam som är underhållande, spännande och bjuder på överraskningar. Den 

ska dessutom utstråla värme, ha väl utvalda personkaraktärer och våga vara annorlunda. 

Detta är egenskaper som vi anser att reklamfilmerna och annonserna för Norrlands Guld 

innehar. 

 

De faktorer som vi anser vara de mest centrala för att reklamkampanjen blivit så 

lyckosam är att deras värdepositionering varit distinkt. Detta tillsammans med att de 

utnyttjat såpagenrens egenskaper har lett till kontinuitet i kommunikationen och hög 

igenkänningsfaktor av varumärket hos konsumenten.  



    

Abstract 
This is a case study of the advertising campaign “Guld till alla” (Gold to Everyone) 

embarked upon by Spendrups Bryggeri AB in a bid to promote Norrlands Guld, during 

the period 2004. The approach used by Spendrups will be compared with theories about 

communication planning, communication strategies, target group definition and how to 

create effective advertising. The main purpose of the comparison is to find which central 

elements that made the campaign successful.  The method we have chosen to use is an 

explanative content analysis with influences from the dialogue analyse.  

 

“Guld till alla” was suppose to be an massive and coherent campaign, which was to be 

integrated with large sports events, such as the Ice Hockey World Championship, UEFA 

European Championship and the Summer Olympic Games, that all took place the year 

2004. The target audience for the advertising campaign was all men interested in sports. 

An important part in the planning stage of the advertising campaign was to work with 

brand development primarily by product positioning. As suggested by the brand name 

Norrlands Guld the consistent theme for the campaign was “Guld till alla” (Gold to 

Everyone). This theme provides an obvious connection to both sports and to the brand 

name of the product. In this connection, together with availability, we see two distinct 

examples of value positioning for the product. 

 

Spendrups has mainly chosen to use television advertising in this campaign. Television is 

considered to have a greater impact on the viewer than any other media, mainly due to 

the fact that it reaches a larger group of consumers.There is an established correlation 

between individual preferences and the type of advertising that one relates and attracts to. 

For instance the segment known as viewers’ favourite advertisements should be amusing, 

exciting and contains surprising moments.These adverts should be full of warm feelings, 

comprise well chosen characters and dare to be different. These are all qualities we 

believe that the advertising “Guld för alla” have. 

 

The elements we consider to be the most central in helping the advertising campaign to 

succeed are their distinct value positionings and their use of the qualities of the soap 

opera. These two factors have led to the establishment of consistency in their 

communication and high acknowledgment of the brand among consumers.  
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1. Inledning 
_______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsning 

och disposition. Detta ska ge en bra förståelse för syftet med denna uppsats.  

_______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Reklam är en stor del av varje människas vardag, vare sig man vill eller inte. Många 

upplever reklam som ett störande moment inom framför allt tv-mediet. Vårt mål med 

denna uppsats är därför att få kunskap om hur man skapar underhållande reklam som 

mottas positivt av konsumenterna. I framtiden ser vi oss själva som yrkesverksamma 

inom området kommunikation och marknadsföring. Genom att göra denna undersökning 

vill vi därmed få fördjupad kunskap inom området. Vår upplevelse är att Spendrups 

reklamkampanj för Norrlands Guld är en underhållande reklam som mottagits positivt 

av oss konsumenter. Därför bestämde vi oss för att göra en analys av denna 

reklamkampanj.    

 

 Så, kära dagbok. Hur gick det egentligen till när man tog guld? 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen är en fallstudie av Spendrups reklamkampanj ”Guld till alla” för produkten 

Norrlands Guld. Utifrån teorier om kommunikationsplanering, kommunikations-

strategier, målgruppsdefinition samt hur man skapar effektiv reklam vill vi analysera 

dessa med hur Spendrups Bryggeri AB gått till väga då de skapade reklamkampanjen 

”Guld till alla”. Som resultat av denna undersökning önskar vi därmed finna faktorer 

vilka beskriver hur en effektiv reklamkampanj skapas. Vår uppfattning är att 

reklamkampanjerna för Norrlands Guld har varit lyckosamma. Därför anser vi att 

kampanjen ”Guld till alla” är ett bra typfall att undersöka.  
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1.3 Frågeställningar 

Med våra frågeställningar vill vi finna svar på vilka centrala faktorer som gjort 

Spendrups reklamkampanj ”Guld till alla” så framgångsrik. För att ha möjlighet att 

identifiera dessa faktorer kommer vi att besvara följande frågeställningar: 

• Hur har Spendrups arbetat med sin positionering av varumärket Norrlands Guld? 

• Vilka är nyckelstrategierna för reklamkampanjen samt hur relaterar dessa till de 

olika teorier som tas upp i denna uppsats? 

• Vilken är Spendrups målgruppsdefinition och överensstämmer den med 

teorierna kring hur en målgrupp ska definieras?  

• Vad är de karakteristiska egenskaperna i reklamfilmerna och annonserna som 

enligt teorierna tilltalar mottagaren?  

 

1.4 Avgränsning 

Efter ett samtal med Fredrik Sverkersten som är varumärkeschef, Strategiska 

Varumärken Öl, vid Spendrups Bryggeri AB kom vi fram till att endast fokusera på den 

del av reklamkampanjen som kallas ”Guld till alla”. Denna del kom som en uppföljare 

till reklamkampanjen ”Om du vill vara dig själv för en stund” vilken startade 1996. 

”Guld till alla” startade 2004 då sportevenemangen VM i ishockey, EM i fotboll och 

Sommar-OS hölls. Då denna kampanj fortfarande pågår (maj 2006) har vi valt att endast 

undersöka kampanjens första år, det vill säga år 2004. Detta med anledning av att vi då 

kan utläsa resultat av kampanjen i form av försäljningsstatistik samt 

marknadsandelsförändring. 

 

Vår utgångspunkt med undersökningen är att hitta faktorer som antingen bekräftar eller 

dementerar vår uppfattning om att kampanjen blivit framgångsrik. Vi kommer inte att 

genomföra en film- eller innehållsanalys av varje reklamfilm eller annons. Detta då vi 

endast söker finna generella och gemensamma egenskaper för samtliga filmer respektive 

annonser. Det som kommer att presenteras i denna uppsats är därmed endast en analys 

av gemensamma variabler för samtliga filmer och annonser.  
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Beteendepåverkan är centralt i marknadsföringssammanhang och vi är medvetna om att 

en kommunikationsplanering kräver god insikt i hur vårt beteende påverkas av reklam. 

Vi har dock valt att inte ta med denna aspekt i analysen av vår undersökning då 

beteendepåverkan är ett för stort ämne för att rymmas inom ramen för denna uppsats.   

 

1.5 Disposition 

Vi har valt att börja med en historisk beskrivning av företaget Spendrups samt en 

historisk sammanfattning av varumärket Norrlands Guld (kapitel 2). Detta därför att det 

ger en bra bakgrund till hur Spendrups Bryggeri AB växt fram som en leverantör av 

bland annat öl samt hur varumärket Norrlands Guld passades in i deras sortiment. 

Vidare gör vi en grundlig beskrivning av kampanjen ”Guld till alla” under det första året 

den pågick, det vill säga år 2004 (kapitel 3). Efter att ha gett denna bakgrunds-

beskrivning går vi över till att beskriva vad marknadsföringsteorierna säger inom 

kommunikationsplanering, kommunikationsstrategier, målgrupp samt reklameffekter 

(kapitel 4). I kapitlet ”Metod” tar vi sedan upp hur vi ska använda oss av den kvalitativa 

innehållsanalysen och den dialogiska analysen (kapitel 5). Den dialogiska analysen har 

vi valt att endast se som en metod och den finns därmed endast med i metodavsnittet. 

Därefter gör vi en resultatanalys utifrån de ämnesområden som tas upp i teorikapitlet. 

Detta i syfte att i nästa steg göra jämförelser mellan verkligheten, det vill säga den 

faktiska kampanjen, och vad teorierna säger. Detta betyder att resultatet från 

undersökningen och analysen kommer att presenteras tillsammans (kapitel 6). I våra 

slutsatser vill vi till sist peka på vilka faktorer som krävs för att genomföra en lyckad 

reklamkampanj, det vill säga där verklighet och teori stämmer överens (kapitel 7). 
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2. Spendrups 
_______________________________________________________________________ 

Här följer en bakgrundsbeskrivning av företaget Spendrups Bryggeri AB, 

vilket är företagets fullständiga namn. Vi kommer dock fortsättningsvis 

endast att benämna företaget med Spendrups. Detta avsnitt ger en historisk 

beskrivning om hur företaget grundades samt hur varumärket Norrlands 

Guld förvärvades av Spendrups. 

_______________________________________________________________________ 

2.1 Spendrups historia 

Familjen Spendrup härstammar från byn Spendrup på halvön Jylland i Danmark. För 

familjens del började den professionella hanteringen av drycker redan på 1700-talet, då 

det startade med brännvin. Jens Fredrik som tillhörde den femte generationen Spendrup 

fortsatte i samma fotspår men flyttade till Sverige år 1855. (Hellström, 1996) 

 

År 1974 köpte staten 60 % av aktierna i Pripps och blev då störst på marknaden. 

Koncernen hade låga produktions- och distributionskostnader. Vidare kunde man med 

modern marknadsföring saluföra rikstäckande märken som TT, Pripps Blå och 

Lyckholms. De bryggerierna med låga marknadsandelar hade nu mycket litet att sätta 

emot och det gick sämre och sämre för dem. Vid mitten av 1970-talet var situationen 

riktigt dyster och 1976 dog Jens Fredrik Spendrup, som tillhörde den åttonde 

generationen Spendrups, i cancer 59 år gammal. Sönerna Jens och Ulf Spendrup fick då 

ta över företaget (vilka är de som än idag styr Spendrups) i ett svårt läge. Situationen var 

problematisk och styrelsen, som bestod av vänner till Jens Fredrik, samt revisorerna 

valde att lämna företaget. Jens och Ulf Spendrup stod därmed ensamma. 

Försäljningsvolymerna minskade och aktiekapitalet var förbrukat. Bröderna hade även 

ett personligt borgensåtagande för merparten av bryggeriets lån på närmare 30 miljoner 

kronor. De kom dock överens om att Jens skulle bli VD och Ulf vice VD samt 

marknadschef. De bestämde också att en utomstående, erfaren styrelseordförande skulle 

tillkallas; valet föll då på Rolf Ängfors. Några månader senare lyckades Rolf Ängfors 

övertala Leon Nordin att bli medlem i styrelsen. De arbetade till en början utan lön då de 

ansåg att det inte fanns något utrymme för att betala något styrelsearvode utan att stjälpa 



  5  

företaget. De ansåg läget vara hopplöst och chanserna minimala att bolaget skulle 

överleva de närmaste tolv månaderna.(Hellström, 1996) 

 

I juni 1977 träffade Jens Spendrup vinhandlaren Sven Trädgårdh. Han var även svensk 

agent för det tyska ölet Löwenbräu. Trädgårdh sökte efter ett svenskt bryggeri som 

kunde licenstillverka det tyska ölet. Förhandlingarna gick bra och snart formades ett 

avtal. Licenstillverkningen av starkölet Löwenbräu började i augusti 1978 och blev 

lyckosam. På 18 månader avancerade ölet från tjugotredje till andra plats i 

Systembolagets försäljningsstatik. Marknadsandelarna för Grängesbergs Bryggeri AB 

(vilket var namnet på företaget fram till år 1983) började växa och förlusterna var över. 

1978 hade företaget en vinst på drygt en miljon kronor och närmare tre miljoner kronor 

1979. Omsättningen fördubblades och med detta tog styrelsen fram en ny profil för 

företaget. Grängesbergs Bryggeri AB skulle vara ett kvalitetsbryggeri och inte ett 

volymbryggeri. Man valde därmed medvetet att inte konkurrera med Pripps på Pripps 

villkor. Företaget skulle istället vara det privata och exklusiva alternativet till Pripps 

”statspilsner”. (Hellström, 1996) 

 

Leon Nordin ansåg att Grängesberg associerade till ”unkna gruvhål”. Spendrupsnamnet 

däremot hade en klang av dansk gemyt, tradition och kvalitet. För första gången fick 

därför en av företagets produkter namnet Spendrups – ”Spendrups Premium Beer”. 

Förpackningen konnoterade lyx och etiketten på flaskan skulle ha stora likheter med 

champagnen ”Mumm Cordon Rouge”. Det nya ölet skulle säljas exklusivt på 

Operakällaren i Stockholm i tre månader. Under denna period drack således ”innefolket” 

det nya ölet. Intresset för ”Spendrups Premium Beer” spreds sig till andra restauranger 

och därefter till livsmedelsbutikerna. Framgången renderade i att Ulf Spendrups fick 

utmärkelsen årets marknadsförare år 1983 av Svenska Civilekonom föreningen. 

(Hellström, 1996) 

 

År 1983 bytte Grängesbergs Bryggeri AB namn till Spendrups. Samtidigt 

introducerades företaget på OTC-listan och nya ägare blev ICA och DAGAB samt 

många kunder och privatpersoner. År 1976 balanserade Spendrups vid ruinens brant. 

Tio år senare hade företaget god lönsamhet och hade vuxit till den största 

bryggerikoncernen i Sverige efter Pripps. Spendrups andel av ölmarknaden hade stigit 
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från drygt 3 procent till 12,5 procent. Spendrups hade nått sitt kapacitetstak och hade 

dessutom en dyr distribution då mer än en fjärdedel av all öl och läsk som producerades 

i Sverige konsumerades i Stockholm. Spendrups behövde således ett bryggeri i 

Stockholm. För AB Wårby Bryggerier som ägdes av Kooperativa förbundet gick det 

däremot sämre. Bryggeriet fick endast sälja sina produkter inom kooperationen och 

lönsamheten var dålig. KF ville därför sälja bryggeriet i Vårby. Spendrups förvärvade 

Wårby i maj 1989 och alla aktier i AB Wårby Bryggerier. Efter köpet hade Spendrups 

drygt 1 100 anställda och en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor. År 1989 flyttades 

huvudkontoret från Grängesberg till Stockholm. Förvärvet av Wårby har i det längre 

perspektivet visat sig vara ett bra beslut. (Hellström, 1996) 

 

Under åren 1992-1996 har Spendrups totala marknadsandelar ökat från 16 procent till 

närmare 23 procent. (Hellström, 1996) Även tio år senare kan vi se en positiv utveckling 

för Spendrups, då de under första kvartalet 2006 hade ökat sina marknadsandelar för öl i 

Sverige till 28,2 procent, vilket dessutom var en ökning från samma period år 2005 med 

2,5 procent (hemsida 1). 

 

2.2 Norrlands Gulds historia 

Norrlands Guld är ett ljust lageröl av Dortmundkaraktär, i dag bryggt på pilsnermalt 

med lika delar bitterhumle och aromahumle (hemsida 2). Produkten vände under åren 

1996-1997 från ”billigt bonnöl” till ett av Sveriges största ölvarumärken.  

 

År 1965 lanserade det lilla lokala Sollefteå Bryggeri ett nytt öl som de kallade Norrland 

öl. På etiketten fanns en vy över Ångermanälven liksom Ångermanlands 

landskapsvapen de tre sikarna. Det var ett ganska enkelt öl som såldes till lågpris. Fem 

år senare förvärvades Sollefteå Bryggeri av Wårby Bryggeri som då ägdes av KF. 1976 

moderniserades ölet och döptes om till Norrlands Guld. När Spendrups tog över Wårby 

1989 följde förstås Norrlands Guld med på köpet. En krock uppstod dock i att 

Spendrups profilerade sig som leverantör av kvalitetsöl där Norrlands Guld inte passade 

in. Detta då det var ett lågprisöl med låg status. Det sålde dock bra och gav intäkter och 

fick därför leva kvar i ursprungsform fram till 1996. Då bestämde Spendrups att något 

måste göras för att Norrlands Guld bättre skulle passa in i sortimentet. Spendrups tog då 
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kontakt med den då helt nya och ganska okända reklambyrån Paradiset och 

reklamfilmbolaget Traktor som också var en ny uppstickare. Resultatet blev skildringen 

av den otvungna och avspända gemenskapen mellan de kepsförsedda och fåmälda 

norrlandsgrabbarna som fortfarande utvecklas med nya kapitel för varje ny reklamfilm. 

Reklamfilmerna skildras i form av en ostressad tillvaro med kepskillar med en trygg 

realistisk syn på tillvaron. Reklamen är lågmäld och filmerna håller lugnt tempo. 

Karaktärerna och känslan sätts i centrum. Redan året därpå, 1997, var Norrlands Guld 

den mest sålda ölsorten på Systembolaget och år 2001 även störst i dagligvaruhandeln 

bland 3,5 % -ölen. (Hemsida 2) 

 

Norrlands Guld är och har i många år varit det ledande ölvarumärket i marknads-

segmentet ”öl för bredare gemenskap”, alltså öl man köper då man ska träffa några 

kompisar. Andra segment är ”internationella prestigeöl för barstämning och 

feststämning” samt ”öl för finsmakare”. I dag är Norrlands Guld ett av Sveriges mest 

igenkända varumärken och har en stor trogen publik, både i Sverige och utomlands. 

Norrlands Guld finns nämligen att köpa på alla Ikea-varuhus runt om i världen och är 

mycket populär. (Hemsida 2) 
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3. Reklamkampanj – ”Guld till alla” 
_______________________________________________________________________ 

År 2004 var det första året för reklamkampanjen ”Guld till alla”, vilket 

också är den avgränsning i tid som vi valt att ha för denna undersökning. 

Den följande beskrivningen avser därför endast år 2004. Kampanjen består 

både av sponsorskap samt reklamfilmsannonsering i TV och tryckt 

annonsering i kvälls- samt morgonpress. 

_______________________________________________________________________ 

3.1 Kampanjbeskrivning 

Efter den långdragna kampanjen ”Om du vill vara dig själv för en stund”, som pågick i 

nästan 10 år och skulle positionera Norrlands Guld på den svenska ölmarknaden, valde 

Spendrups att starta en ny kampanj för Norrlands Guld. Den 5 april 2004 skickade 

Spendrups ut en pressrelease som i stora drag beskrev kampanjen och målet med den. I 

pressreleasen stod att det skulle vara en massiv och enhetlig kampanj som skulle 

integreras med de stora mästerskapstävlingarna nämligen VM i ishockey, EM i fotboll 

samt sommar-OS som utspelade sig 2004 (bilaga 1). De valde att genom olika 

försäljnings- och mediekanaler nå målgruppen ”alla män med sportintresse”. Likt 

tidigare reklamkampanjer om Norrlands Gulds har även denna en framställningston med 

känsla av igenkänning och ”glimten i ögat”. (Hemsida 3) 

 

Vid denna tid var den svenska bryggerinäringen pressad, då allt fler svenskar köpte sin 

öl i utlandet. Ola Lilja-Molén, marknadschef på Spendrups, sa i nämnda pressrelease:  

 

”Vi befinner oss i ett läge där vi måste vara innovativa och investera smart.  

För att behålla Norrlands Gulds marknadsledande position gör vi nu en integrerad 

kampanj. Informationsbruset blir intensivare. Det är avgörande att vara tydlig och 

säga något relevant. Vi har en stor styrka i att konceptet för Norrlands Guld 

arbetats in sedan 1996, snart tio år.” (Hemsida 3) 

 

Precis som namnet på reklamkampanjen antyder är det genomgående temat för 

kampanjen just ”Guld till alla”, då det ger en tydlig sportslig association och samtidigt 
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kan kopplas till dryckens namn. Kampanjen startade i april 2004 då tonvikten låg på 

sponsring i TV3 ihop med tv-reklam i kanalerna TV3, Kanal5 samt ZTV, men även 

annonser i dagspress och på Internet fanns med. Tv-reklamen sändes i samband med 

ishockey-VM, fotbolls-EM och sommar-OS. Tryckannonserna publicerades i 

kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT samt Kvällsposten tillsammans med 

annonser i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. (Sverkersten, 

2006) 

 

Den grundläggande tanken bakom kampanjen var att den skulle sträcka sig över vår- 

och sommarsäsongen då det konsumeras mycket öl i Sverige. Spendrups sponsrade då 

TV3:s sändningar från VM i ishockey samt fotbollsmagasinet Avspark som sändes i 

samband med fotbolls-EM. (Hemsida 3) Dessa sponsringsaktiviteter gav första pris i 

Gyllene Hjulets årliga prisutdelning 2005 för bästa sponsrings- och eventprojekt år 

2004. Motiveringen till priset var följande: 

 

"Tre nominerade och tre möjliga vinnare. Tyvärr kan inte alla få stå längst upp på 

pallen. En enkel och stark idé som går som en röd tråd genom all 

marknadskommunikation. Väl integrerad hela vägen in i butikshyllan och in i 

konsumentens hjärta. Vänner, det är dags att dela ut Guld." (Hemsida 4) 

 

Tidigare på våren, 2004, inleddes reklamkampanjen med reklamfilmen där Ingemar 

spelar frisbee vilken sändes i TV3, Kanal5 och ZTV. Han visade i denna film upp sina 

talanger i en enhandssport, vilket är det mest självklara valet för Ingemar eftersom han 

måste ha en hand över till ölburken. Programmet Avspark besöktes dessutom av 

karaktären Ingemar som är huvudpersonen i reklamkampanjen. Han visade en 

norrländskt skön inställning och påpekar: ”varför åka utomlands när det finns Guld 

nere i butiken!” (Hemsida 3)  

 

Man valde bland annat ut krogar där sportintresserade män samlas, till exempel 

O’Learys och Scandic Hotel där olika ”Guld till alla”-aktiviteter utfördes (hemsida 3). 

Detta sätt att marknadsföra en ölsort känns igen från lanseringen av den då nya ölsorten 

”Spendrups Premium Beer”, vilken till en början endast såldes på innekrogen Café 

Opera i Stockholm. (Hemsida 2) 
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3.1.1 Beskrivning av kampanjmaterialet 

Den 1 juni 2004 släpptes ännu en pressrelease av Spendrups i samband med att nyheter i 

kampanjen lanserades. Man pratade då om smarta förpackningar som skulle lanseras för 

att passa de olika konsumtionstillfällena sommaren bjuder på. (Hemsida 5) 

 

De olika nyheterna var en Norrlands 5-liters öltunna som ”räckte laget runt”, Norrlands 

Sommarburk som ”räckte över förlängningen” och Norrlands Guldautomat som ”gav 

guld varje gång” (bilaga 2). 5-literstunnan var en öltunna för hela kompisgänget som 

framför allt var lämplig när man samlades för att titta på ishockeymatcherna under VM. 

Tidigare fanns den bara på Systembolaget men Spendrup lanserade den nu som 3,5 % öl 

i dagligvaruhandeln. Sommarburken som funnits tidigare fick detta år ett nytt utseende 

och en ny slogan – ”Mer guld”. Denna slogan skulle bevisa hur mycket mer öl man fick 

i den nya burken, vilket var 14 % mer. Den skulle räcka över förlängningen under 

fotbollsmatcherna i EM. Guldautomaten var en så kallad fridge-pack, som underlättade 

hantering och förvaring i kylskåpet. Tog man en ölburk, rullade en annan fram 

automatiskt. Den innehöll 10 stycken 50 cl burkar i ”Guld till alla”-design. Det skulle 

vara ett roligt och praktiskt sätt att förvara ölen på. (Hemsida 5) 

 

Under år 2004 lanserades tolv olika reklamfilmer samt åtta tryckta annonser. Materialet 

har alltid anknytning till det sportevenemang som det visas i samband med. Till exempel 

vid hockey-VM anspelas det på olika hockeyregler eller hockeyrelaterade fenomen som 

blir till en ordvits. Norrlänningen Ingemar är huvudrollsinnehavaren i filmerna. Han 

skriver i sin dagbok och funderar över de olika händelserna som kan kopplas samman 

med de olika sportevenemangen. Annonserna består även de av ordvitsar som relateras 

till respektive evenemang. De är utformade så att mottagaren ska göra kopplingar till 

Ingemar, antingen genom hans dagboksanteckningar eller att han befinner sig i bild. 

(Sverkersten, 2006) (Bilaga 3 – 8) 

 

3.2 Framgång för Norrlands Guld  

Enligt ett pressmeddelande som skickades ut från Spendrups 30 juni 2005, gick det att 

läsa att marknaden för öl under den senaste tiden blivit allt svårare för svenska 
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bryggerier. På grund av den höga alkoholskatten, ansågs det svenska folket köpa  

alltmer öl utomlands. Öl inom segmentet 3,5 vol. % var inget undantag. Likväl ökade 

försäljningen av öl inom detta segment från Spendrups. Trots att den totala försäljningen 

av 3,5 vol. % -ölen minskade med 5,3 procent i service- och dagligvaruhandeln totalt, så 

ökade Spendrups under samma period sin försäljning inom segmentet med 6,3 procent. 

Norrlands Guld stod dessutom för den största delen av ökningen. (Hemsida 6) 

 

I tabellen nedan går det att utläsa en positiv utveckling i försäljningen av produkten 

Norrlands Guld. Inom både dagligvaruhandeln respektive servicehandeln ökade både 

volymandel (liter) och värdeandel (kronor) från perioden februari till juli 2004 jämfört 

med samma period år 2005.  

Tabell 1. Försäljningsutveckling av Norrlands Guld under perioden feb-juli 2004 resp. feb-juli 2005 
                               (hemsida 7) 

 

Mats Wester som är marknadsdirektör på Spendrups säger att varumärket Norrlands 

Guld handlar om långsiktigt och kontinuerligt varumärkesarbete i kombination med hög 

tillgänglighet i form av att ölen ska vara lättillgänglig för konsumenten. (Hemsida 6) 

 

Norrlands Guld  
Dagligvaruhandeln, Norrlands Guld, segmentet 3,5 vol %, alla förpackningsslag, 
procentandelar  
Period  Volymandel  Värdeandel  
Februari-juli 2005  16,6  15,4  
Februari-juli 2004  15,3  14,4  

Servicehandeln, Norrlands Guld, segmentet 3,5 vol %, alla förpackningsslag, procentandelar 
Period  Volymandel  Värdeandel  
Februari-juli 2005  24,1  23,5  
Februari-juli 2004  19,7  18,8  

Dagligvaru- och servicehandeln, Norrlands Guld, segmentet 3,5 vol %, alla 
förpackningsslag, procentandelar 
Period  Volymandel  Värdeandel  
Februari-juli 2005  18,0  17,1  
Februari-juli 2004  16,2  15,4  

  Källa: ACNielsen , kolsyrat vatten, service- och dagligvaruhandeln, feb-juli 2005 samt 2004 
  ACNielsen, öl 3,5, service- och dagligvaruhandeln, feb-juli 2005 samt 
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 4. Teori 
_______________________________________________________________________ 

Vi vill i detta avsnitt ge en förståelse för de viktiga teorierna i ämnes-

områdena: planering, strategi, målgrupp och reklameffekter. Vidare 

kommer dessa teorier ligga till grund för vår resultatanalys i kapitel 6.  

_______________________________________________________________________ 

4.1 Kommunikationsplanering 

Begreppen planering och strategi är ingalunda distinkta i litteraturen, ibland betyder de 

samma sak, ibland är det ena en del av det andra, ibland är det två skilda steg. Den 

traditionella uppfattningen är dock att strategin är planeringens konsekvens. (Larsson, 

2001) 

 

Enligt Larsson (2001) kan man dela in planeringsarbetet i fem olika nivåer som också 

ger fem stycken planeringsinstrument, nämligen: 

• Strategisk planering 

Avser den övergripande planeringen av de kommunikativa delarna i en 

organisation som till exempel företagets mål- och omvärldsanalys. 

• Verksamhetsplanering 

Är instrumentet för planläggning och koordinering av informationsarbetet för en 

viss tidsperiod, till exempel ett kvartal. 

• Projekt- och kampanjplanering 

Används vid längre och större aktioner. Innehåller vanligtvis en samling av 

åtgärder som ska föras samman till en strategisk helhet. 

• Åtgärdsplanering  

Är ett instrument som används vid enskilda aktiviteter som antingen ingår i en 

kampanj eller produceras för sig. Det kan dock också avse en mer långsiktig 

satsning som till exempel en annonsserie. 

• Operativ planering  

Avser främst planering av produktions- och genomförandefaserna.  
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För att förtydliga detta kan man dela upp det i lång- och kortsiktiga insatser samt 

helhetsinriktade och specifika insatser enligt figuren nedan. Figuren innehåller dock inte 

planeringsinstrumentet strategisk planering, då detta är ett övergripande instrument som 

spänner över hela planeringsarbetet, både lång- och kortsiktigt samt övergripande och 

specifikt. (Larsson, 2001) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Förhållande mellan planeringsinstrumenten. (Larsson, 2001) 

 

Vidare kommer vi endast att fördjupa oss inom åtgärdsplanering då vi ser en direkt 

koppling till planeringsinstrumentet i reklamkampanjer.  

4.1.1 Åtgärdsplanering 

Då målen för en aktivitet är fastlagda, föranalys genomförd och en projektplan eller 

grov planering utformad ska planering och genomförande av den enskilda 

åtgärden/åtgärderna som ska ingå i kampanjen eller projektet utföras. Denna 

åtgärdsprocess delas vanligtvis in i fyra faser: Målformulering och målgruppsdefinition 

(Defining public relations problems), Planering av strategi, budskap och metod 

(Planning and programming), Genomförande och kommunikation (Take action and 

communicating) samt Utvärdering (Evaluating the program). (Larsson, 2001) Dessa 

faser kan illustreras enligt figuren på nästa sida: 

Helhetsplanering Specifik planering 

 Operativ 
 planering 

 Åtgärds- 
 planering 

 Projekt- och 
 kampanjplanering 

Verksamhets- 
 planering 

Långsiktig 
planering 

Kortsiktig 
planering 
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Processen inleds med en  

målformulering och föranalys för  

att sedan avhandla målgrupper,  

allmän strategi, budskap och metod. 

Därefter redovisas själva 

genomförandet samt hur analys och 

utvärdering efter genomförd kampanj 

ska gå till. Planen avslutas med en 

sammanställning av kostnader och 

resursbehov.  
Figur 2. Arbetsprocessens fyra huvudsteg enligt Cutlip. (Larsson, 2001) 

 

Planeringen måste fastställas och författas i en plan. Denna plan har till uppgift att 

fungera som en manual och riktlinje för det fortlöpande arbetet. Efter genomförd 

kampanj ska den också fungera som rättningsmall vid utvärdering av kampanjen. I 

princip ska en sådan plan göras i samma ordning som bilden ovan beskriver. (Larsson, 

2001) 

 

Kampanjplanerare måste söka sig bort från traditionella processmetoder och se mer till 

mottagarens sociala kontext. Individens intag av budskap sker alltid i en viss social 

miljö som också påverkar hur man som konsument tar in ett budskap. De mest 

framgångsrika kampanjerna har tagit hänsyn till dessa kunskaper på interpersonell nivå, 

gruppnivå, intrapersonell nivå samt institutionell nivå. (Larsson, 2001) Med 

interpersonell nivå menas det individuella samspelet mellan människor (hemsida 8). Till 

skillnad från gruppnivå vilket syftar till kommunikationen inom en grupp. Med den 

intrapersonella nivån menar man att det är den ”dialog” du för med dig inom dig själv. 

Det vill säga när du till exempel rådslår med dig själv inför ett beslut. (Burton & 

Dimbleby, 1996) Den institutionella nivån syftar till reklam som inte är produktspecifik 

utan syftar till att påverka inställningen till företagets eller myndighetens verksamhet. 

Den används ofta då ett företag säljer komplicerade produkter eller tjänster och är 

beroende av marknadens förtroende. (Hemsida 9)  
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4.1.2 Varumärkesutveckling 

Kotler (2002) beskriver vilka steg som krävs för att utveckla ett starkt varumärke. Han 

delar upp det i två avsnitt där det första handlar om att utveckla erbjudandet och nästa 

att bygga upp varumärket. Inom dessa två huvudavsnitt delar han också upp arbetet i 

fyra respektive tre steg, enligt följande turordning: 

 

Utveckla erbjudandet: 

  1. Välj en bred positionering för produkten 

  2. Välj en specifik positionering för produkten 

  3. Välj en värdepositionering för produkten 

  4. Utveckla det totala erbjudandet för produkten 

Bygga upp varumärket: 

  1. Välj ett varumärke 

  2. Utveckla starka associationer och löften för varumärket 

  3. Styr alla kundernas varumärkeskontakter så att de lever upp till eller överträffar de    

      förväntningar som kunden har på varumärket 

 

Att skapa en bred positionering är därmed bara det första steget. För att ge konsumenten 

en mer konkret fördel och orsak att köpa krävs att sändaren gör sin positionering mer 

specifik. För att göra sin positionering specifik används med fördel reklam. Genom 

reklam kan du till exempel positionera dig som ”Bästa prestanda”, ”Lägsta pris” eller 

”Säkrast”. Om vi applicerar just dessa tre egenskaper på bilmarknaden kan vi se att till 

exempel BMW har positioneringen ”bästa (köregenskaps) prestanda”, Hyundai har 

positionerat sig som ”lägsta pris” och inom positioneringen ”Säkrast” hittar vi Volvo. 

Volvo har också lagt till en andra fördelspositionering som den mest ”långlivade”. 

Denna positionering använder de sig till exempel av i Mexico då man vet att där bryr 

man sig mer om bilens livslängd än om dess säkerhet. Vissa företag har till och med en 

tredje fördelspositionering. Smith Kline Beecham marknadsför sin tandkräm Aquafresh 

med tre fördelar: skydd mot karies, förbättrad andedräkt och vitare tänder. Tandkrämen 

kommer ut ur tuben i tre färger där var och en av färgerna antyder att ge sin fördel. 

Aquafresh ska fungera flersegmenterat, vilket innebär att den ska attrahera tre segment 

istället för ett. (Kotler, 2002) 
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Hur går det då till när man vill skapa sin positionering?  

Kotler menar att man i detta arbete bör överväga följande möjliga faktorer: 

• Attributspositionering  

Positioneringen av ett företag fokuseras till ett attribut eller ett kännetecken som 

kan kopplas till företaget. Ett universitet kan till exempel försäkra att de är det 

äldsta universitetet eller ett diskotek som stadens största disco. 

• Fördelspositionering  

Företaget lovar en fördel med sin produkt. Ett företag kan till exempel 

positionera ett bilmärke som det med lägst pris. 

• Tillämpningspositionering  

Produkten positioneras som den bästa inom ett visst tillämpningsområde. Inom 

till exempel friluftsklädesbranschen kan ett och samma märke positionera ett 

klädmärke som bäst för vandring medan ett annat plagg passar bäst för 

skidåkning. 

• Användarpositionering  

Produkten positioneras för en specifik användargrupp. Apple beskriver till 

exempel sina datorer och programvaror som den bästa för grafisk design. 

• Konkurrentpositionering  

Visar hur produktegenskaperna är överlägsna eller annorlunda i jämförelse med 

en konkurrents produkt. Detta återfinns ofta inom reklam för olika tvättmedel, i 

vilken det hävdas att denna produkt tar bort fläckar effektivare än konkurrentens. 

• Kategoripositionering  

Produkten beskrivs som marknadsledande inom en viss kategori. Exempel på 

detta är att Rollerblades är synonymt med inlines.  

• Kavalitets/prispositonering  

Produkten positioneras inom en viss nivå och i en särskild prisklass. Gucci är till 

exempel ett varumärke vilket positionerats som produkter med hög kvalitet och 

högt pris. (Kotler, 2002) 

 

Att välja varumärkesnamn 

Varumärket spelar en stor roll för ett företag. Det är med varumärket man marknadsför 

sig själv samt det som konsumenterna känner igen i företaget. Ett varumärkets styrka 

mäts i form av dess relation till konsumenterna/målgruppen. Ett ökat medvetande och en 
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ökad kännedom om varumärket leder till en ökad acceptans av varumärket hos 

konsumenterna. En ökad acceptans leder också till en motivation för konsumenterna att 

ta del av de nya produkter och tjänster som lanseras i varumärkets namn. Just 

motivationen är en annan viktig faktor som bestämmer hur stort intresse konsumenterna 

har för att motta sändarens budskap eller meddelande. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 
Namn innebär verkligen skillnad. Följande exempel visar på vilken stor inverkan det har 

på resultatet. När en forskare visade två fotografier av två vackra kvinnor för en grupp 

män och de ombands att välja den vackraste blev resultatet oavgjort. När forskaren 

sedan skrev dit kvinnornas namn, Elizabeth respektive Gertrude, fick Elizabeth 80 

procent av rösterna. Bland de önskvärda kvaliteterna hos ett produktnamn, finns att det 

bör antyda någonting om produktens fördel, något om produktens egenskaper (som 

effekt eller färg), det bör vara lätt att uttala, känna igen och komma ihåg, det bör även 

vara distinkt och det bör inte heller ha en negativ betydelse på andra språk. När man 

väljer ett namn på sin produkt måste det stämma överens med produktens 

värdepositionering. Till exempel ska ett ”mer för mer”-erbjudande ha ett namn som 

antyder hög kvalitet. (Kotler, 2002) 

 

Många företag har också med framgång lagt till en pay-off (slogan) eller en textrad till 

sitt företag eller varumärkesnamn som upprepas i all deras reklam. Effekten av att gång 

på gång använda samma pay-off är nästan hypnotisk och sublim i den varumärkesimage 

den skapar. (Kotler, 2002) 

 

4.2 Kommunikationsstrategier 

Dahlqvist & Linde (2005) beskriver fyra olika typer av strategier som är lämpliga att 

använda vid kommunikation mot olika typer av målgrupper. Dessa kallar de för, 

rationell strategi, känslomässig strategi, repetitiv strategi och social strategi. En rationell 

strategi är lämplig om man har en högt motiverad målgrupp som agerar rationellt i 

samband med kommunikationen. Dessa är vanliga vid reklam av sällanköpsvaror och 

producentvaror. Denna typ av strategi är särskilt vanlig inom så kallad business-to-

business-kommunikation, när organisationer kommunicerar med varandra (Larsson, 

2001). Känslomässig strategi ska väljas om man har en högt motiverad målgrupp som är 
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emotionell vid kommunikationsögonblicket. Svenska Unicef är en organisation som ofta 

använder sig av denna typ av strategi genom att använda ett kraftfullt bildspråk där de 

spelar på vår empati för att få oss att till exempel skänka pengar till organisationen. Den 

repetitiva strategin används med fördel när man har en lågt motiverad målgrupp som 

beter sig rationellt vid kommunikationen. Man upprepar och repeterar då det man vill 

säga. Denna typ är vanligt förekommande bland multinationella företag med en stor 

mediebudget. Social strategi används då man vill kommunicera med en målgrupp som 

är lågt motiverad och samtidigt emotionell i kommunikationsögonblicket. 

Argumentationen är enkel och kommunicerar i stort sett ”buy to join”. (Dahlqvist & 

Linde, 2005) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Koordinatsystem som visar en generell beslutsmodell för kommunikationsstrategier  

                         (Dahlqvist & Linde, 2005) 
 

Är företaget nytt på marknaden kan det krävas att det görs en stor särskiljning mot 

övriga budskap på marknaden. Innan man använder ovanstående strategier är det därför 

viktigt att man hörs i överförd bemärkelse, alltså att konsumenten uppfattar 

kommunikationen. Om en omfattande särskiljning krävs bör företaget använda 

nedanstående femte strategi: 

• Nollmotivationsstrategi  

Konsumenten känner sig inte berörd av meddelandet och har ingen motivation 

att ta emot kommunikation från ett specifikt varumärke vid 

kommunikationsögonblicket. 
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Konsumenten måste alltså göras medveten om varumärket och ett intresse måste skapas 

innan övriga strategier kan användas. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

4.2.1 Darwinmodellen – en processmodell 

Efter planeringsstadiet kommer kommunikationsstrategistadiet. Här är det precis som 

tidigare viktigt att man arbetar utifrån någon form av processmodell. Detta framför allt 

för att få avcheckningspunkter vilket ger en bra möjlighet till att kunna bedöma och 

utvärdera arbetet och effekterna av arbetet. Dahlqvist & Linde (2005) har sammanställt 

en processmodell utifrån flera vanligt förekommande processmodeller vilken de kallar 

Darwinmodellen. Processmodellen har givits detta namn då den handlar om 

utvecklingsprocessen och Charles Darwin var ju som bekant evolutionsteoretiker och 

upphovsmannen till teorierna om arternas utveckling. Darwinmodellen har ett 

angreppssätt som innebär att man, vid i förväg bestämda tidpunkter, kontrollerar sin 

kommunikation med frågorna: 

• Vad förmedlar den? 

• Vart är man är på väg? 

På så sätt får man reda på hur mycket man ska förändra kommunikationen. Man talar då 

om de tre begreppen; revision, evolution och revolution, och ställer sig frågan vilket av 

dessa tre som man ska ha som ledstjärna under den kommande perioden. Med revision 

avses att man följer den inslagna vägen. Dock kan vissa justeringar göras av eventuella 

avvikelser. Evolution innebär att man följer den långsiktigt inslagna vägen, men att man 

utvecklar den. Detta kan till exempel vara nödvändigt om målgruppen börjar ledsna på 

kommunikationen på grund av ett den börjar kännas enformig. Ett tydligt exempel på 

detta är Bregotts reklamfilmer om Bregott-fabriken: ”Kor på grönbete.” Här använder 

man sig av en repetitiv strategi men med en stor särskiljningsgrad vilket gör att den är 

evolutionär. Med revolution menas att man helt ändrar på den långsiktiga inslagna 

vägen och går in på en ny. Ett av de mest kända, och lyckade exemplen på revolution 

inom kommunikationsstrategi är ICA-reklamen. De gick från reklam av det mer 

traditionella slaget, där man på ett relativt enkelt manér exponerade matvaror mot en röd 

bakgrund med vit grafik. I slutet av 2001 introducerades istället Stig och hans ICA-

butik. Reklamen är uppbyggd som en såpa där man i avsnitt efter avsnitt får följa Stig 

och hans anställda i ICA-butiken. Ett revisionsläge ställer krav på kontroll och ordning, 
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ett evolutionsläge ställer stora krav på kreativitet och ett revolutionsläge ställer höga 

krav på entreprenörskap och drivkraft. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Att arbeta utifrån Darwinmodellen förutsätter dock att man kontinuerligt samlar in fakta 

om marknad, trender och målgrupper samt att man vid avstämningstillfället har ett 

gediget underlag. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

4.2.2 Inifrånstrategier 

Inom kommunikationsstrategier benämner man strategier som inifrånstrategier eller 

utifrånstrategier. Inifrånstrategier innebär att organisationen sprider information till sina 

målgrupper, medan utifrånstrategier betyder att man ger service och stöd till de grupper 

som önskar information från organisationen. Inifrånstrategierna dominerar inom PR-

branschen, informationsbranschen, marknads- och reklambranschen. Detta anses i först 

hand bero på att de är rationella, i synnerhet om de utförs genom massmedier. (Larsson, 

2001) Med anledning av detta kommer vi endast att beskriva teorierna kring 

inifrånstrategierna i denna rapport.  

 

Inifrånstrategierna består av både envägsformer och tvåvägsformer. I den första formen 

syftar man främst till påverkan i form av övertalning medan den andra är mer benägen 

att även ta hänsyn till mottagarens behov. Man talar därför om två typer av 

inifrånstrategier: påverkans- och övertalningsstrategier samt mottagarinriktade 

strategier. Mottagarinriktade strategier är mer relationsinriktade och mindre inriktade på 

påverkan än vad som är det mest förekommande tillvägagångssättet. Övertalning och 

påverkan används ofta som synonyma begrepp trots att man oftast föreställer sig att 

påverkan på mottagarna krävs innan övertalning kan åstadkommas. Flertalet modeller 

visar på hur konsumenter påverkas av kommunikation. Dock bygger de uteslutande på 

tanken om följdverkan mellan kunskap-attityd-handling. En av de mest kända formlerna 

för detta är AIDA, vilket står för Attention, Interest, Desire och Action. Denna formel har 

också i efterhand kompletterats med ett avslutande S för Satisfaction. (Larsson, 2001) 

4.2.3 AIDA-Formeln 

AIDA-formeln utgår från att människor handlar rationellt vilket innebär att kedjan följer 

den traditionella ordningen från inlärning till handling. Det vill säga att du går från 
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kunskap via attityd till handling (del a i figur 6). Vid en mindre grad av rationalitet 

skapas en annan ordning av de tre stegen. De undermedvetna reaktionerna kan medföra 

ordningen attityd – kunskap – handling (del b i figur 6). Man kan också tänka sig att 

ordningen skulle kunna bli handling – attityd – kunskap (del c i figur 6). 

Beteendeändring ska då medföra attityd- och kunskapsändring vilket till exempel låg till 

grund för lagstiftningen om användning av bilbälte, då man tvingade svenska folket till 

en beteendeförändring som senare ledde till ny kunskap. Inom reklambranschen är man 

dock intresserad av att skapa ordningen handling – kunskap – attityd, vilket främst 

används för att skapa vaneköp hos konsumenten (del d i figur 6). (Larsson, 2001) 

 

 

          Figur 4. Fyra olika påverkansmönster. (Larsson, 2001) 

4.2.4 Beslutsinvolvering 

Då man vid kommunikation har för avsikt att ändra ett beteende hos en målgrupp talar 

man ofta om begreppen, hög respektive låg beslutsinvolvering. Hög beslutsinvolvering 

innebär att beslutet känns viktigt och det blir därmed svårt att fatta, medan låg 

beslutsinvolvering gör beslutet oviktigt och lätt att fatta. Då sändaren (”övertalaren”) 

önskar framkalla en handling är det normalt lättare att lyckas ju mer låginvolverande 

beslutet framstår för målgruppen. Detta kan beskrivas i nedanstående figur: 

 

 

 

 

Figur 5. Sambandet mellan beslutsinvolvering och beslutsbenägenhet. Palm (1994) i (Larsson, 2001). 
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Ju lägre involvering beslutet kräver, desto större är benägenheten att mottagaren tar 

beslutet. (Larsson, 2001) 

 

4.3 Målgrupp  

I informations- och kommunikationssammanhang är det viktigt att definiera sin 

målgrupp väl. En målgrupp är ”den grupp eller de grupper av människor man vill nå 

med sitt budskap från en organisations sida” (Larsson, 2001 sid. 121). Det är också den 

definitionen som vi valt att använda. Målgruppsarbetet består av två olika moment där 

det första består i att välja ut målgruppen medan det andra momentet innebär en analys 

av den. Inom marknadsföring används vanligen begreppet segmentering för själva 

selektionsprocessen. (Larsson, 2001) 

4.3.1 Målgruppsdefinition 

Fill (2002), Dahlqvist & Linde (2005) och Larsson (2001) är några som poängterar att 

ett budskap omöjligt kan passa alla konsumenter. Segmentering är vanligt 

förekommande i samhället och dessa olika segment av konsumenter har alla olika behov 

som måste tillfredställas. Ett segment består av personer som har lika levnadsstilar, 

vanor, demografiska eller sociala aspekter. Det är därför av största vikt att företaget som 

ska marknadsföra en produkt analyserar sin målgrupp och sitt segment väl för att kunna 

anpassa alla kampanjaktiviteter i sin marknadsföring för att få största möjliga behållning 

från kampanjen. Som sändare måste man dock vara medveten om att det är människor 

man kommunicerar med. Grundpelaren i kommunikation är att påverka och övertyga 

människor. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Bergström (2001) ger exempel på några frågor som han tycker att man ska ställa sig vid 

definiering av målgruppen: 

• Vem eller vilka kan tänkas ha behov av våra produkter? 

• Vilka problem kan våra produkter lösa? 

• Var finns målgruppen? 

• Vilken respons har tidigare mottagits? 

• Vilka konsumenter har köpt och varför? 
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• Vilka konsumenter har inte köpt och varför? 

Bergströms tanke är att målgruppsarbetet ska resultera i information som målgruppen 

ska ta del av och därefter få en attitydförändring och agera. Målet med arbetet ska vara 

att nå de personer som kommer att ta initiativ till handling och köp. Det vill säga de som 

anses vara trendsättare. (Bergström, 2001) 

4.3.2 Kundlojaliteter 

Den rätta utgångspunkten för segmenteringen är konsumenternas lojalitet. Indelningen 

sker med kundlojaliteter i fem olika nivåer (Franzén, 2002): 

• Nya köpare i kategorin  

Dessa köpare börjar handla denna typ av produkter genom att först välja 

företagets produkter. 

• Lojala köpare  

Är de som trofast håller fast till företagets märke. Det krävs mycket för att de ska 

använda konkurrenternas märke. 

• Köpare som byter mellan olika märken, bland annat företagets  

Är kunder som använder produkten med stabil frekvens men inte hittat sitt 

favoritmärke. Man bör här fundera över vad som kan göra dem lojala. 

• Köpare som byter mellan olika märken, men aldrig företagets 

Är potentiella köpare som måste omvändas och få ett intresse för företagets 

produkt. Detta intresse ska sedan leda till ett agerande, det vill säga inköp av 

produkten. 

• Köpare som är lojala till andra märken  

Vilket är kunder som inte kan tänka sig att köpa något annat märke än det de för 

tillfället har.  

 

Sändaren av ett budskap bör fundera på vilken av ovanstående nivåer som målgruppen 

tillhör. Om dessa tas i åtanke är chansen större att rätt målgrupp nås av budskapet. 

(Franzén, 2002) 

4.3.3 Beteendepåverkan 

Vilket nämnts tidigare är detta ett område som vi endast kommer att nämna i liten 

omfattning, då en djupgående analys inom beteendepåverkan inte är genomförbar under 
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den tidsperiod som denna uppsats ska utföras. Vi anser dock att det ger en bra 

bakgrundskunskap att ha för det fortsatta läsandet av uppsatsen och vill därför ge en kort 

sammanfattning av det mest centrala delarna inom området beteendepåverkan. 

 

Enligt Dahlqvist & Linde (2005) består beteendepåverkan huvudsakligen av fyra 

grundstenar, psykologiska faktorer, kulturella faktorer, sociala faktorer och personliga 

faktorer, vilka utgör grunden för konsumenternas identitet samt är det som driver 

konsumenternas beteende.  

 

Psykologiska faktorer 

De psykologiska faktorerna räknas till de mest betydelsefulla faktorerna för vår 

personlighet. Dessa faktorer är dessutom ett slags grundläggande fundament till vårt 

beteende. Faktorerna styr hur man upplever omvärlden och vad man minns av den 

information man mottar dagligen. Man räknar hjärnas uppbyggnad, funktion och 

kapacitet till dessa faktorer.  

 

Kulturella faktorer 

Hur och var man växer upp spelar en viktig roll vid formandet av den individ man sedan 

blir. Kultur innefattar bland annat vad en nationell grupp tänker och säger, deras vanor 

och traditioner, språk, konst och litteratur samt attityder, känslor och värderingar. Dessa 

är faktorer som är viktiga att känna till innan man bestämmer sig för att marknadsföra en 

ny produkt till en målgrupp. Det är till exempel inte genomtänkt att sälja julgranar till 

muslimer, då de inte firar jul.  

 

Sociala faktorer 

De sociala faktorerna hör på många sätt ihop med de kulturella då de är en del av den 

kultur man växer upp i. Den samhällsklass och social grupp man tillhör har vissa 

värderingar och dessa är då självklart avgörande för vilka värderingar man får. Det är 

dock också viktigt att vara medveten om att de grupper man vill tillhöra eller identifiera 

sig med också påverkar vilka värderingar man får.  
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Personliga faktorer 

Personliga faktorer spelar en stor roll för beteendet, man ändrar till exempel beteende 

när man blir äldre. Detta för att man har olika behov vid olika tidpunkter i livet. Till 

exempel kan man utgå ifrån att barn föredrar godis och leksaker medan nyblivna 

föräldrar intresserar sig för barnkläder och blöjor. Kön, yrke och civilstånd är andra 

faktorer som spelar stor betydelse för hur vi reagerar på yttre stimuli.  

(Dahlqvist & Linde, 2005) 

4.3.4 Mottagargrupper och målgrupper 

Målgrupp och mottagargrupp är två olika saker men begreppen används ofta synonymt. 

Det finns dock tillfällen då målgrupp och mottagargrupp sammanfaller, men det 

vanligaste är att dessa två grupper inte överensstämmer. Då är det viktigt att skilja på 

dem. Larsson (2001) definierar de olika förhållandena mellan målgrupp och mottagare 

enligt följande: 

• Målgruppen och mottagargruppen är identiska 

Alla mottagare av budskapet är lika med den avsedda målgruppen, till exempel 

som när riksdagen informerade hela svenska folket om bytet från vänster- till 

högertrafik 1967. 

• Målgruppen är en del av mottagargruppen 

Man informerar en större grupp människor om ett ämne som egentligen berör en 

mindre grupp människor. Till exempel kan studentkåren anse att öldrickandet 

blivit till ett drogberoende bland vissa studenter och vill motverka detta genom 

att informera studenterna. Dock går inte den missbrukande gruppen att nå 

specifikt utan man måste kommunicera informationen till alla studenter, inom 

vilken den missbrukande gruppen befinner sig.  

• Mottagargruppen är en del av målgruppen  

En mindre mottagargrupp förmedlar informationen vidare till en större 

målgrupp. Till exempel kan ett programråd för ett visst universitetsprogram 

bestå av representanter från varje årskurs. Dessa för fram klassen synpunkter och 

rapporterar sedan tillbaka till sin klass.  

• Målgruppen och mottagargruppen är helt separerade  

Man använder sig av en annan grupp människor för att nå ut med sitt budskap till 

målgruppen. Till exempel om en orienteringsklubb vill öka intresset för sporten 
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bland skolelever så vore det antagligen bäst att fortbilda skolornas idrottslärare 

som sedan kan informera och undervisa i orienteringsteknik på 

idrottslektionerna. 

 

Ovanstående indelning av målgrupper eller mottagargrupper är något som man bör ta 

hänsyn till vid kommunikation av sitt budskap, för att underlätta att rätt part får rätt 

meddelande. Analysen av målgruppen kan kort sammanfattas med att man skapar en 

särskiljning av olika grupper genom att hitta så många olika kännetecken som möjligt 

hos de människor man vill kommunicera med (Larsson, 2001).  

4.4 Reklameffekter 

Franzén (2002) skriver att många av de mest effektiva reklamerna är mycket kreativa. 

Det finns tävlingar inom reklambranschen där kreativiteten belönas, men han poängterar 

att dessa tävlingar inte mäter effektiviteten i reklamen utan endast kreativiteten. Vi har 

därför valt att inte använda oss av kreativitet som variabel då vi inte har kunskap eller 

möjlighet att bedöma om annonsmaterialet från Spendrups kampanj för Norrlands guld 

”Guld till alla”, är kreativt eller inte. Däremot kommer de kommunikationsstrategiska 

åtgärderna, faktisk utformning av annonser och filmer samt definition av målgrupp i 

förhållande till teorierna bli variabler i vår analys av reklamkampanjen ”Guld till alla” år 

2004.  

 

Forskare menar att kampanjer enbart har modesta effekter, men att effekter av mer 

tydligt slag kan skapas under vissa bestämda betingelser. Rogers & Storey, Rice & 

Atkin och Salmon har gjort ett sammandrag av dessa krav och råd för hur en effektiv 

kampanj kan utformas (Larsson, 2001). Utifrån denna har vi nedan sammanfattat det 

som är relevant för vår undersökning.  

 

Målen ska vara realistiska och kortsiktiga samtidigt som informationen måste anpassas 

till mottagarens behov och mål. Det krävs också insikt i att massmedier inte kan skapa 

attityd- eller beteendeeffekter utan endast uppmärksamhet och diskussion mellan 

människor. Repetition tillsammans med trovärdighet är oftast en absolut förutsättning 

för att få lyckade resultat. För att nå fler målgrupper eller alla i en stor målgrupp krävs 
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ett brett register av kanaler och segmentering vid kommunikation av budskap. (Larsson, 

2001) 

4.4.1 Vikten av en väl definierad målgrupp 

Tidigare har vi nämnt hur man ska gå till väga vid definiering av målgruppen. Då detta 

är en central del för att skapa en effektiv kampanj behandlas detta ämnesområde även 

här. I detta avsnitt kommer vi dock att argumentera för vikten av att ha en väl definierad 

målgrupp.  

 

En målgrupp ska vara så specifikt definierad som möjligt. Att våga ha en mindre och 

mer specifik målgrupp är bevisligen mer effektivt än att försöka nå ut till en stor och 

mer diffust definierad målgrupp. Detta därför att olika argument verkar olika på olika 

målgrupper. Informationens omfång, bredd och djup ska dessutom varieras utifrån de 

egenskaper målgruppen har. Olika medier fungerar också bättre eller sämre beroende på 

målgruppens medievanor samtidigt som utformningen av budskapet attraherar 

målgrupper på olika vis. Plats och tidpunkt för information är dessutom viktigt och bör 

varieras utifrån målgruppens egenskaper. (Larsson, 2001) 

4.4.2 Vad i reklamen attraherar mottagaren? 

Det är viktigt att konsumenterna attraheras av reklamen. Det är dubbelt så stor 

sannolikhet att personer blir övertalade av en annons som de gillar jämfört med en 

annons som de ställer sig neutrala till. Vid undersökningar av vad personer tycker om i 

samband med reklam, återkommer ofta följande tre synpunkter (Persson, 1993):  

• Den ska vara personligt relevant då den förmedlar användbar information. 

• Den ska vara varm och känslosam genom att till exempel fokusera på familj, 

umgänge, barn eller husdjur.  

• Den ska även vara underhållande genom att berättelsen i sig exempelvis har 

humor eller att det vid tv- och radioreklam ingår musik. 

 

Vid vissa tillfällen kan reklam upplevas som irriterande. Detta beror oftast på att 

situationen upplevs som osannolik, eller att en hotfull situation visas, en familjekonflikt 

speglas eller att en oattraktiv eller osympatisk person representerar produkten. Vid 
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reklamfilm kan ett irriterande momentet dessutom vara att den är dåligt producerad och 

regisserad. (Persson, 1993) 

 

Länge ansågs humor och reklam som två parter vilka var omöjliga att förena, då man 

vid försäljning ville undvika missförstånd och inge ett seriöst intryck. Numera är humor 

i reklam ett effektivt sätt att sälja, då forskning visar att konsumenterna vill bli charmade 

och intresserade. Dock är det viktigt att poängtera budskapet i reklamen, bara humor 

kommer inte att ge resultat. Humorn är även ett sätt att skapa en känslomässig kontakt 

med mottagaren för att sedan kunna övertyga och hjälpa till ett köp. Är humorn och 

budskapet i reklamen inte harmoniserade är humorn irrelevant och existerar enbart för 

att fånga uppmärksamheten, vilket sällan räcker. Därför är det av största betydelse att 

budskapet och humorn förmedlar samma känsla och ger intrycket av ett beroende 

mellan parterna. Beakta att humorn ska avse produkten och inte målgruppen, vilket kan 

leda till att reklamen uppfattas på fel sätt och att effekterna därmed inte blir de önskade. 

(Persson, 1993) 

4.4.3 Budskapet, utformningen och medievalet 

De tre viktigaste beståndsdelarna i all reklam är budskapet, utformningen och 

medievalet. Har man kunskap om dessa tre delar kommer reklamen att bli 

kostnadseffektiv. (Franzén, 2002) 

• Budskapet  

En trovärdig och bra motivering till varför konsumenten ska välja företagets 

produkt är betydande. USP (uniqe selling proposition) och ESP (emotional 

selling proposition) är två begrepp som bör tas i beaktning. Den förstnämnda 

beskriver de unika egenskaper produkten innehar. Vid tydlig och bra definition 

av produktens USP har man lyckats att skilja ut den från konkurrenterna på ett 

markant sätt. ESP:n motsvarar den känsla som konsumenterna får vid möte eller 

kontakt med produkten.  

• Utformningen 

Utformningen måste vara tilltalande och måste harmonisera med budskapet i 

annonsen. 
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• Medievalet 

Det är av största vikt att annonsering sker i rätt medier för den specifika 

målgruppen. Används annonsen i medier som målgruppen inte utnyttjar leder det 

till att ingen effekt uppnås. 

För att maximal effekt ska åstadkommas måste alla tre delarna stämma och optimal 

kunskap inom varje område måste finnas, då ett bra analysarbete leder till försäljning. 

(Franzén, 2002) 

4.4.4 Repetition 

En vanlig dag möts en person av en oerhörd mängd information i form av intryck och 

reklambudskap. Informationen mottas genom många olika medier och kanaler. Det mest 

optimala sättet att föra ut sitt budskap på är därför att använda flera olika medier för att 

få högst igenkännande hos konsumenten. (Franzén, 2002) 

4.4.5 Reflektera över mottagarens intelligens 

Det viktigaste för att övertyga konsumenterna om att den aktuella produkten är den 

rätta, görs genom att låta konsumenterna dra egna slutsatser och därmed utelämna dessa 

i annonsen. Detta ger större effekt på deras handlande än om dessa ges till dem. Detta 

leder till att ett intresse skapas från mottagarnas sida vilket gör dem mer mottagliga för 

informationen. Dock gäller bara detta om budskapet har högt engagemang. För att 

kunna utelämna slutsatser krävs mer energi och intresse från konsumentens sida för att 

sedan kunna dra riktiga slutsatser och agera. Ett exempel på detta är Vattenfalls 

reklamkampanj i vilken de till en början utelämnade avsändarnamnet, och bara 

kommunicerade parollen ”Två hål i väggen”. (Franzén, 2002) 

 

Långa texter bör användas med försiktighet. Som annonsör är det lätt att överskatta 

målgruppens intresse för budskapet och därmed överskattar man också möjligheten att 

göra texten intressant. (Persson, 1993) 

4.4.6 Den tryckta annonsens anatomi  

Att sticka ut ur mängden är viktigt vid utformningen av reklam. Gjorda undersökningar, 

visar att sådan reklam lättast accepteras av mottagarna. (Dahlqvist & Linde, 2005)  
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Hur bör man då utforma en tryckannons för att särskilja sig? Viktigt att tänka på är att 

nedanstående inte är de enda sätten att utforma en annons på. Det är inte heller en 

garanti för att reklamen kommer att bli lyckad om dessa tips följs. Däremot är det 

riktlinjer för hur man kan göra för att få ett lyckat resultat. Det gäller även som kreatör 

att förstå att det är helheten av annonsen som kommunicerar inte enskilda delar av 

utformningen (Dahlqvist & Linde, 2005). 

 
”Läsare börjar med att titta på annonsens bild, för att sedan läsa rubriken, titta 

på bilden igen, läsa bildtexten, ögna igenom ingressen, titta på bilden igen för 

att sedan spana efter mellanrubriker eller särskilt utmärkande text. Därefter 

börjar den kanske riktiga läsningen.” (Persson, 1993 sid. 133) 

 

Ovanstående exempel visar hur mottagaren läser av en annons i ordningen bild, rubrik, 

bildtext, ingress och brödtext. Denna ordning bör därför följas vid skapandet av en ny 

annons för att underlätta mottagarens tolkning av den. (Persson, 1993) 

 

Stillbilden 

Bilden eller den grafiska lösningen har en avgörande betydelse för positioneringen av 

det ögonblickliga budskapet. Misslyckas bildlösningen finns det en betydande risk att 

mediebudgeten är bortkastad. Bilden är den del av annonsen i vilken målgruppen hämtar 

de flesta intryck från samt avgör den oftast om mottagarna läser vidare i annonsen. En 

bra bildlösning har möjlighet att profilera en avsändare, bygga upp förtroende för 

varumärket, skapa en ny image för produkten eller företaget men självklart också 

förmedla produktegenskaper. Viktigt att tänka på är dock att om man inte genomarbetat 

bilden kan den förmedla känslor och budskap som man inte ska associera till 

varumärket. Därför är det av största vikt att kontrollera de känslor bilden sänder ut. 

(Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Färgval 

Vilken färg som används i annonsen har betydelse för hur budskapet når ut till 

mottagarna samt hur dessa uppfattar det. Undersökningar har visat att budskapet når 

flest mottagare om fyrfärg används. Svartvita annonser har svårt att särskilja sig från 

informationsbruset, men mottagarna har en positiv attityd till de företag som använder 

svartvita annonser. (Dahlqvist & Linde, 2005)  
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Personer 

Undersökningar som Dahlqvist & Linde utfört, visar att om en person finns med i 

annonsen ökar räckvidden och budskapet når därmed lättare ut till målgruppen. Detta 

eftersom en person i en annons ger möjlighet till identifikation för mottagarna. 

(Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Produktbild 

Produkten i annonsen ökar trovärdigheten och förstärker kommunikationen 

kunskapsmässigt samt ökar tydligheten. Dock finns det inga undersökningsresultat som 

pekar på att uppmärksamheten från målgruppen skulle öka om produkten finns med i 

annonsen. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Rubriken  

Rubriken ska fungera som en ingång till texten och vara stor nog för mottagaren att 

uppfatta den. Finns det flera olika rubriker ska det tydligt framgå vilken som är 

huvudrubrik och vilken som därmed ska läsas först. (Persson, 1993) Rubrikens uppgift 

är att utgöra en sammanhållande del i annonsen. Det är alltså den del som ska hålla ihop 

den visuella bilden med brödtexten. Den ska förtydliga argumenteringen och inbjuda 

mottagaren till läsning av brödtexten. (Dahlqvist & Linde, 2005) Rubriken bör placeras 

under bilden då undersökningar visar att den då blir läst av 10 procent fler människor. 

Detta stämmer överens med att annonsens delar ska placeras i den ordning de läses. 

Rubriken ska väcka nyfikenhet och läsarna ska fatta tycke för den. Detta leder till ett 

ökat intresse för budskapet i annonsen. Viktigt att tänka på här är att rubriken består av 

tydliga argument, inte är för lång och komplicerad samt att den är enkel att läsa. Annars 

kan intresset hos mottagarna då snabbt släckas (Persson, 1993). Undersökningar visar att 

den bör innehålla någon typ av löfte, då detta har större genomslagskraft i målgruppen. 

Finns det prisuppgift med i rubriken eller annonsen visar undersökningar att räckvidden 

till mottagarna blir större. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Bildtexten 

Bildtexter känns till exempel igen från tidningsartiklar där de är vanligt förekommande. 

De är däremot sällsynta i annonser trots att undersökningar visar att 25 procent fler läser 
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dem än texten. Bilden i annonsen kan vara mångtydig och sakna informationsvärde utan 

bildtext. Bildtexten kan utformas som en sammanfattning av budskapet. Viktigt att tänka 

på är dock att tillföra ny information och inte upprepa det som redan finns i rubrik och 

bild. Meningen är att rubrik, bild och bildtext ska komplettera varandra och bli en 

fungerande helhet. Bildtexten bör placeras under bilden eftersom läsaren förväntar sig 

att hitta den där. (Persson, 1993) I bilaga 9 visas en illustration på ovanstående exempel 

av den tryckta annonsens anatomi (hemsida 10). 

4.4.7 Tv-reklam  

Tv anses ha större genomslagskraft än något annat medium. Detta eftersom man når en 

bredare konsumentgrupp än via andra medium. En anonym amerikansk reklamman 

uttalade i slutet av 80-talet i tidningen Resumé ”Varför tvinga folk läsa en massa text 

när man kan visa samma sak på tv under 30 sekunder” (Persson, 1993 sid. 235).  

Skillnaden mellan press och tv är stor då tv främst används som underhållning och 

avslappning, medan tryckta medier främst används som informationskällor. Läsning 

ställer krav på aktivitet och engagemang från mottagaren medan tittaren i princip bara 

behöver vara vaken vid tv-tittande. (Persson, 1993) 

 

En koppling finns mellan personliga preferenser och typen av reklam som konsumenten 

attraheras av. Tittarens favoritannons är underhållande, spännande och bjuder på 

överraskningar. Den utstrålar värme, har väl utvalda personkaraktärer och vågar vara 

annorlunda. Kreatörens favoritannons bygger på en stor idé, har ett välskrivet manus 

och ett rikt bildspråk. Symbolik är också ofta ett uppskattat sätt att visualisera budskapet 

på. Sändaren vill att det egna varumärket lyfts fram tillsammans med dess fördelar. Den 

ultimata annonsen ska få goda testresultat, vara helt i linje med företagets 

kommunikationsstrategi och inte överskrida den satta budgeten. (Persson, 1993) 

 

Här följer Perssons checklista som visar hur en tv-annons ska vara utformad för att få 

maximal effekt:  

1. Den ska ha visuell magnetism 

Undersökningar visar att tittarens intresse är störst mellan de fyra till tio första 

sekunderna av reklamen. Därför är det viktigt att gripa tag i tittarna med en gång. 
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Antingen ökar eller sjunker intresset för annonsen beroende på dess möjlighet att 

intressera tittarna.  

2. Den ska nå sin målgrupp genom att finnas i rätt program  

Tittarnas vanor är en viktig kunskap för en sändare då man måste annonsera i ett 

program som målgruppen tittar på. Annars blir reklamen meningslös.  

3. Den ska lova inte bara en belöning, den ger en också  

Antingen med mänsklig värme, musik, humor eller att man behandlar tittaren 

som en intelligent varelse. 

4. Den ska backa upp sitt löfte  

Tv ger enorma möjligheter att backa upp löftena genom till exempel 

demonstrationer. Den viktigaste faktorn vid övertalning i en annons är ett 

märkesskiljande budskap, USP (Unique Selling Proposition). Det bör finnas ett 

”sanningens ögonblick” då USP: n demonstreras och sammanfattar hela 

budskapet.  

5. Den ska behandla tittaren som en jämlike 

Man ska anpassa reklamen efter målgruppen, är det en övervägande del kvinnor i 

målgruppen bör till exempel inte en man porträtteras som den typiske 

konsumenten. 

6. Den ska utnyttja ordets makt och sångens 

Ordens makt är underskattade. En kort slogan är det bästa sättet för att bita sig 

fast i människors medvetande. Dessa ord ska representera det stora budskapet. 

Jinglar är ett annat sätt att få människor att minnas ditt varumärke. En lätt melodi 

som upprepas vi varje reklaminslag ökar människors medvetande om produkten 

och varumärket. 

7. Den ska ha ett rakt budskap  

Tv-reklam har fördelen att man kan gå direkt på budskapet utan att behöva fånga 

mottagarens uppmärksamhet först. Man ska därför inte vänta för länge med att 

presentera varumärkesnamnet, förpackningen med mera. Man ska visa och 

repetera varumärkesnamnet visuellt och verbalt samt visa förpackningen så att 

konsumenterna känner igen den. 

8. Den ska ha ett komplett budskap 

En tv-reklam når alltid fram till sin målgrupp förr eller senare. Dock kan det 

krävas hög frekvens, det vill säga att den visas många gånger under en kort 
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tidsperiod. Annonsen ska vara fokuserad på ett budskap som till skillnad från 

tryckta medier kan ha olika under budskap. Den ska vara enkel och direkt utan 

att kräva utan att kräva någon mental träning. 

9. Den ska förädla ett varumärke 

Produkten bör lösa ett problem, om detta inte är möjligt måste man påvisa att 

den är minst lika bra som konkurrenternas.  

10. Den ska vara intäktseffektiv 

Kostnaden för reklamen ska vara så liten som möjligt, men ge en så positiv 

effekt som möjligt. (Persson, 1993) 

 

Vi har valt att endast ta upp de teorier som vi anser vara de viktigaste för att skapa en 

effektiv reklamkampanj. Dessutom är dessa teorier applicerbara på det 

undersökningsmaterial som vi haft tillgång till.  
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5. Metod 
_______________________________________________________________________ 

Vi har valt att göra en explanativ kvalitativ innehållsanalys i en ”dialogisk 

anda”. Den dialogiska metoden kommer vi främst att använda vid analysen 

av utformningen av filmerna och annonserna för att hitta generella 

karaktärsdrag i dessa. Mätverktyget för analysen har vi utformat själva 

utifrån de olika teoriområdena som togs upp i kapitel 4. 

_______________________________________________________________________ 

5.1 Val av metod 

Beskrivning av den dialogiska analysen är främst hämtat ur Ekström & Larsson (2000). 

Man bör alltid noggrant överväga vilken eller vilka metoder som passar bäst för att 

besvara just den fråga man ställt sig, då olika metoder ger olika typer av svar. Frågan 

och svaret är därmed en integrerad del av den metod man väljer. (Widerberg, 2002) Vi 

har därför utgått från vår syftesbeskrivning samt frågeställning då vi bestämt vilken 

metod vi ska använda. Enligt syfte och frågeställning vill vi göra jämförelser mellan 

teori och verklighet inom områdena kommunikationsplanering, 

kommunikationsstrategier, målgruppsdefinition samt reklameffekter för att hitta de 

faktorer som gör en reklamkampanj framgångsrik. Vi har därför valt att göra en 

explanativ (förklarande) kvalitativ innehållsanalys, där vi kommer att arbeta i andan av 

en dialogisk analys, vilket är en form av diskursanalys.  

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I en kvalitativ analys inriktar man sig inte på frekvenser, vilket är det centrala i en 

kvantitativ analys. Istället inriktar man sig på frågor om texten har eller inte har vissa 

egenskaper eller kvaliteter. (Rosengren & Arvidson, 2002) Kvalitativ metod är ett 

begrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala 

verklighet som undersöks. Med kvalitativa metoder strävar man efter att få en 

djupgående beskrivning av det fenomen som undersöks. Denna typ av studier tenderar 

att omfatta ett mindre antal enheter än kvantitativa undersökningar. (Hemsida 6) 
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Mätinstrumentet är mer flexibelt och ofta utförs intervjuer vid kvalitativa 

undersökningar (Holter & Kalleberg, 1982). I denna typ av studie samlar man mycket 

och djupgående information om få enheter. (Hemsida 6) 

 

Den kvalitativa analysen bör dock bedrivas med samma krav på metodologisk stringens 

som den kvantitativa. Karakteristiskt för den kvalitativa metoden är också att insamling 

och analys av data inte kan separeras. Själva insamlandet kan aldrig befrias från att man 

samtidigt gör en spontan tolkning. Det blir istället en del av insamlandet. Det är helt 

enkelt både nödvändigt och oundvikligt för forskaren att kontinuerligt tolka det som 

sägs och görs vid till exempel en observationssituation. (Rosengren & Arvidson, 2002) 

 

Med diskursanalys menas att man analyserar tal och/eller text med fokus på hur språket 

används i olika kontexter. Diskursanalysen hämtar inspiration från många olika 

områden, till exempel lingvistiken, sociologi, psykologi, litteraturvetenskap och retorik. 

(Ekström & Larsson, 2000)  

 

5.3 Dialogisk analys 

Dialog används i dagligt tal oftast som benämning på en samtalsform. Det är då en 

definition på ett samtal mellan två eller flera personer. I föreliggande uppsats ska dock 

inte dialog ses som en samtalsform utan snarare som ett sätt att se på språk och text. 

(Linell, 1998) I den dialogiska analysen ses tal och text som språkliga handlingar med 

vissa följder. Inom den dialogiska analysen menar man att verkligheten och påståenden 

om verkligheten inte är separata fenomen utan att de påverkar varandra; de har en 

dialogisk relation. Det sätt som något berättas på ses som en händelse som förändrar 

själva situationen, i varje fall på ett abstrakt plan; våra tankar och attityder ändras med 

varje nytt yttrande, och vi anpassar våra svar efter vad som sagts och så vidare. En 

artikel, ett inslag eller en rubrik i media till exempel kan ur det här perspektivet inte bara 

förstås utifrån det, den säger eller omtalar om en händelse ur verkligheten, utan måste 

studeras utifrån hur något sägs, av vem, var och så vidare. (Ekström & Larsson, 2000) 
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En av dialogismens föregångare är litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin. Hans resonerar 

enligt följande: även om två personer befinner sig på samma event, dock på olika 

platser, uppfattar dessa två personer eventet olika. Detta beror inte bara på att de rent 

fysiskt befinner sig på olika platser vid observationstillfället, utan också att de uppfattar 

omvärlden och varandra från sitt egna psykologiska perspektiv. (Holquist, 1997) 

 

Man säger också att den dialogiska analysen har ett intertextuellt fokus, vilket innebär 

att man framför allt ser till hur texter samverkar för att skapa mening. Till grund för den 

dialogiska analysen (liksom för andra analystyper) ligger ett antal centrala begrepp. 

(Ekström & Larsson, 2000) I vår innehållsanalys av Spendrups kampanj ”Guld till alla” 

ser vi dock att endast ett par av dess begrepp är applicerbara. Vi har därför, i detta 

metodavsnitt, valt att endast beskriva de vi kommer att använda oss av i vår 

innehållsanalys. De begrepp vi ser som applicerbara i den dialogiska analysen är: 

intertextualitet och interdiskursivitet.  Vi ser endast dessa som användbara därför att vi 

redan innan påbörjad analys i dessa begrepp kan se tydliga kopplingar till hur 

reklamkampanjen ”Guld till alla” är utformad. 

5.3.1 Intertextualitet 

Med den dialogiska analysen vill man undersöka hur en texts mening skapas i relation 

till andra ”texter”, vilket i dessa sammanhang kallas intertextualitet. Detta innebär att till 

exempel orden är ”belastade” med historiska innebörder från tidigare sammanhang som 

sedan tas i bruk, på olika sätt, i den nya kontexten. Meningsskapande sker alltid i 

relation till något annat, inte minst mellan jaget och den sociala miljön, därav det 

dialogiska. Om vi tar en reklambild som exempel blir reklambildens budskap så mycket 

mer än vad den på ytan verkar förmedla. Detta är beroende av betraktarens speciella 

perspektiv, bakgrundskunskaper och intressen. (Ekström & Larsson, 2000) 

 

Varje ord eller begrepp bär alltså på ett bagage av historiska innebörder. Man brukar 

säga att texter ekar av andra texter. Med detta menas att alla texter är länkade till, och 

beroende av, varandra och att ingen text kan förstås som en isolerad enhet. (Ekström & 

Larsson, 2000) Med intertextualitet menas också att en text endast kan bli förstådd i dess 

relation till andra texter och med det sociala livet, aldrig ensamma. (Fiske, 1997) 
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5.3.2 Interdiskursivitet 

Interdiskursivitet beskriver hur man lånar drag från olika genrer inom ramen för en och 

samma text. Detta kan handla om att man både lånar sättet på vilket man uttrycker sig 

samt att man lånar själva formen från en genre till en annan. Ett exempel på det 

sistnämnda är filmen Blair Witch Project där man använde sig av en framställningsform 

vilken vi känner igen från dokumentärgenren. Producenterna skapade en film vilken 

liknade en hemmagjord video där bilden var skakig och grynig. Detta för att skapa 

associationer till något som var ”verkligt” och ”sant” och hände ”live”, vilka är naturliga 

associationer till dokumentärfilmer. (Ekström & Larsson, 2000) 

 

5.4 Undersökningsmaterial 

Innan man värderar vilka analysmöjligheter som finns, bör man göra bedömning av 

vilken sorts material man har. (Widerberg, 2002) Vi har därför även här utgått från vårt 

syfte med undersökningen samt frågeställning då vi bestämde vilket analysmateriel vi 

skulle beställa från Spendrups. Det material vi kommer att analysera är de reklamfilmer 

(12 st.), tryckta annonser (8 st.) och produktförpackningar (3 st.) som ingick i 

reklamkampanjen ”Guld till alla” under år 2004. Detta kommer också göras tillsammans 

med bakgrundsinformation i form av mediemix, val och definition av målgrupp samt 

mål och syfte med kampanjen. Här följer en sammanställning materialet som ingick i 

kampanjen ”Guld till alla” år 2004: 

Tabell 2. Filmer finns på bifogad cd. Bilder på förpackningar och annonser finns i bilaga 1-11 

 
Filmer: 
• Varför Tjeckien  
• Hög klubba  
• Ismaskinen  
• Många backar  
• Extra backar  
• Icing  
• Älgen  
• Inte Portugal  
• Fler är roligare  
• Amerikanen  
• OS-drömmen  
• Guldvittring  

 
Förpackningar: 
• Öltunnan  
• Sommarburken  
• Guldautomat  
 
Annonser: 
• Mera Guld  
• Backarna i kylskåpet  
• Icing  
• 14 % mera guld  
• Jag ser allt i guld  
• Benny guldfot  
• Guldautomaten  
• Dela på guldet  
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5.5 Mätinstrument 

För att skapa struktur och samtidigt säkerställa att vi på ett effektivt sätt kan analysera 

materialet till kampanjen ”Guld till alla” har vi valt att skapa ett mätinstrument som 

följer strukturen i teoriavsnittet. Detta innebär därmed att vårt mätinstrument består av 

fyra huvudgrupper: kommunikationsplanering, kommunikationsstrategi, målgrupp och 

reklameffekter. Dessa områden har vi sedan brutit ned i subgrupper och till varje 

subgrupp finns en fråga som ska besvaras. Mätinstrumentet består av två delar: en lista 

där vi kan bocka för de egenskaper vi anser att materialet har samt en förklarande text i 

en fritextruta. Hela mätinstrumentet finns i bilaga 12. 
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6. Resultatanalys 
_______________________________________________________________________ 

Vi har valt att presentera resultatet av undersökningen tillsammans med 

analysen av densamma, eftersom vi vill att analysen ska finnas i direkt 

anslutning till resultatet. Detta då vi anser att framställningssättet är det 

tydligaste och mest lämpade för denna undersökning.  

 

I vårt mätinstrument finns vissa variabler och frågeställningar där svaren 

blir snarlikna. Vi har dock valt att bara ta upp dessa svar i resultatanalysen 

där de känns mest relevant, för att få ett jämnt läsflöde och slippa 

upprepningar. 

_______________________________________________________________________ 

6.1 Dialogiska analysens begrepp 

Vi har alla olika bakgrund. Våra värderingar är beroende av den uppväxtmiljö vi levt i, 

den sociala status vi har samt de erfarenheter vi samlat på oss under vårt liv. Dessa 

värderingar och erfarenheter hjälper oss vid tolkning av dagliga händelser samt vid 

tolkning av reklam. Detta leder vidare till att vår subjektiva bedömning kommer att sätta 

sin prägel på analysen och de slutsatser vi dragit. 

6.1.1 Intertextualitet  

Begreppet intertextualitet beskriver hur olika texter är länkade till varandra på grund av 

vårt kulturarv. Texter kan aldrig bli förstådda ensamma utan i samband med det sociala 

livet och i relation till andra texter. Läsarens förkunskaper, intressen och egna 

perspektiv styr hur tolkningen sker, vilket vi innan beskrivit i avsnitt 5.3.1. Med detta 

som bakgrund skapades den norrländske karaktären Ingemar, vilken bygger på myten 

om att norrlänningar är lugna och jordnära till skillnad från storstadsbon som uppfattas 

som raka motsatsen. 

 



  41  

6.1.2 Interdiskursivitet 

Med interdiskursivitet menas, som tidigare sagts i avsnitt 5.3.2, att man lånar olika 

genrer eller stilar inom ramen för en och samma text. Norrlands Gulds reklamfilmer 

anser vi ha använt sig av såpagenren. En såpa, eller såpopera, är benämningen för en tv-

serie i följetong utan något egentligt planerat slut (hemsida 11). Det finns två olika typer 

av såpor: Serial, vilket är en berättelse som förändras över tid och har en bestämd 

uppsättning av karaktärer respektive av miljöer samt series, vilka är episoder med 

avslutade händelseförlopp. Även här finns en bestämd uppsättning personkaraktärer och 

miljöer. En såpa karaktäriseras också av att handlingen kretsar kring ett bestämt antal 

huvudpersoner med bestämda och urskiljbara karaktärsdrag. (Nordlund, 2001) 

 

Norrlands guld använder sig av typen series då Ingemar är huvudkaraktären i filmerna, 

miljön alltid är norrländsk samt att det sker en ny händelse i varje film. Detta är en bra 

förkunskap att ha i bakhuvudet när vi senare i analysen och resultatet kommer att 

resonera om Norrlands Gulds lån från såpagenren. 

 

6.2 Kommunikationsplanering 

Detta är det första stadiet i arbetsprocessen. Vi kommer här att titta på hur genomarbetad 

Spendrups kommunikationsplanering är samt hur dessa förhåller sig till de beskrivna 

teorierna i kapitel fyra. 

6.2.1 Åtgärdsplanering 

Vilket tidigare beskrivits i avsnitt 4.1.1 säger teorin att planeringen måste fastställas och 

författas i en plan. Denna plan ska bland annat resultera i en processmodell som följer 

stegen: målformulering och målgruppsdefinition, planering av strategi, budskap och 

metod, genomförande och kommunikation samt utvärdering. 

 

I vår analys har vi därför undersökt hurvida Spendrups följt denna processmodell eller 

ej. Sverkersten (2006) anser att denna modell är mycket generell, dock menar han att det 

är av yttersta vikt att alltid börja med att definiera målgruppen. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att de startat med det första steget i processmodellen. Vi har inte fått svar på 
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hur deras processmodell ser ut, dock kan vi utifrån materialet vi undersökt göra 

bedömningen att en grundlig planering föregått denna kampanj. Eftersom kampanjen 

dessutom genomförts anser vi att steget "genomförande och kommunikation" utförts. Vi 

har dock inte möjlighet att bedöma om det gjorts någon utvärdering. Detta blir därmed 

det enda steget i processmodellen vi inte kan säkerställa om det genomförts. 

 6.2.2 Varumärkesutveckling 

Enligt Kotlers beskrivning i avsnitt 4.1.2 om hur en varumärkesutveckling bör gå till, 

kan likheter urskiljas mellan hans varumärkesstrategi och Spendrups sätt att nylansera 

produkten Norrlands Guld. Vi har därför valt att göra jämförelser mellan Kotlers steg av 

erbjudandet och varumärket i förhållande till hur Spendrups sedan 1996 valt att 

positionera varumärket Norrlands Guld. Spendrups började med en bred positionering i 

form av reklamkampanjen "Om du vill vara dig själv för en stund". Vår tolkning är att 

företaget i detta läge vill nå en bred publik utan avgränsning för att öka medvetandet om 

varumärket. 2004 gick Spendrups vidare med kampanjen "Guld till alla" som riktade sig 

till deras nya målgrupp ”alla sportintresserade män”, vilket blev en specificering av 

målgruppen.    

 

För att skapa tydliga associationer mellan sport och produkten Norrlands Guld har 

Spendrups valt att anspela på namnet guld i produktnamnet. De ville då positionera 

produkten som ölet för tillfällena runt omkring sporten och Norrlands Guld skulle 

därmed vara det självklara valet för konsumenten vid köp av öl i samband med 

sportevenemang. Vi anser, enligt Kotlers varumärkesmodell, att detta är Spendrups 

värdepositionering. 

   

Spendrups fortsatte sedan att utveckla erbjudandet med ett antal kringprodukter samt 

förpackningar. Till exempel webbshopen Guldbutiken, där diverse produkter går att 

köpa vilka kan associeras till sport och öl. Förpackningarna var speciellt framtagna för 

att passa de olika sportaktiviteterna och samtidigt driva konsumenterna till köp. 

 

Av materialet att döma eftersträvar Spendrups att möta konsumenten i ett stort antal 

kanaler och därmed kunna påverka hur mötet mellan konsument och produkt ska bli. 
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Varumärkespositionering   

Kotler (2002) beskriver sju olika typer av varumärkespositionering. De som vi anser 

passa in på reklamkampanjen ”Guld till alla” är fördelspositionering och 

användarpositionering. 

 

Fördelspositionering 

I reklamkampanjen utlovas "Guld till alla" vilket vi tolkar som ett sätt att skapa en 

fördelspositionering gentemot konkurrenterna. Detta anspelar man sedan på i hela 

kampanjen då man utlovar en fördel till konsumenterna i form av att man tar "Guld" vid 

köp av produkten Norrlands Guld. Detta menar vi är ett sätt att använda humor för att 

locka till köp. I kampanjen görs också anspelningar på lättillgänglighet till exempel i 

form av pay-off:en ”Det är lätt att ta guld”. 

 

Användarpositionering     

Spendrups har valt att positionera produkten Norrlands Guld som det självklara ölet för 

tillfällena runt omkring sportevenemangen då man umgås med sina vänner. Detta val 

gjordes på bakgrund av att år 2004 var ett år med flera stora sportevenemang.  

6.2.3 Varumärkesnamn 

Norrlands Guld var redan ett befintligt varumärke i Spendrupskoncernen. Därför har 

Spendrups utgått från namnet vid skapandet av den värdepositionering de eftersträvade 

till Norrlands Guld. Starka associationer mellan sport och Norrlands Guld skapades. 

Pay-off:en "Guld till alla" var en form av ordlek där produktens namn och sport kopplas 

samman. 2004 var ett stort sportår och därför såg Spendrups fördelen med att göra 

denna form av koppling.  

 

Ett varumärkesnamn ska vara lätt att uttala, vara distinkt, ha hög igenkänningsfaktor och 

inte ha någon negativ betydelse på andra språk (avsnitt 4.1.3). Dessutom anses det 

positivt att koppla en pay-off till varumärkesnamnet. Vår uppfattning är att 

produktnamnet är lätt att uttala. Vi anser även produktnamnet vara tydligt på grund av 

att det alltid är tryckt, visas eller sägs i sin helhet. Röd text på en gul bakgrund i 

kombination med att ett tydligt typsnitt används, gör att produktnamnet är lätt att läsa. 
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Igenkänningsfaktorn är hög då utseendet på logotypen alltid varit den samma. Detta 

trots att nya förpackningar lanserats eller utseendet på befintliga förpackningar ändrats. 

 

Vad vi vet har inte varumärket, Norrlands Guld någon negativ betydelse på något 

främmande språk. Vi har dock inte kunskapen eller möjligheten att kontrollera detta på 

fler språk än de vi själva behärskar (svenska, engelska, tyska och franska). 

 

6.3 Kommunikationsstrategi  

Ur planeringen formas en strategi. Vår avsikt med denna del i analysen är att klarlägga 

vilka typer av strategier som Spendrups använt sig av.  

6.3.1 Strategival 

Det finns fyra olika typer av strategier vilka är lämpliga att använda vid kommunikation 

(avsnitt 4.2.). Valet av strategi styrs i detta fall av vilken målgruppstyp man har. Den 

strategi vi anser stämma överens med strategin för Spendrups reklamkampanj ”Guld till 

alla” är den sociala strategin. 

 

En social strategi innebär att man kommunicerar ett "Buy to join"-budskap. Detta ”Buy 

to join”-budskapet anser vi finnas i Spendrups kommunikation, då till exempel 

konsumenten uppmanas att köpa Norrlands Guld för att de då garanterat får guld. Då 

Ingemar är den centrala karaktären i filmerna anspelar man, med glimten i ögat, på att 

norrlänningar kan vara sig själva och uppmanar oss som konsumenter att också vara oss 

själva. Innan reklamkampanjen "Guld till alla" fanns det ingen tydlig koppling mellan 

produkten och olika sporthändelser. Detta innebar att konsumenten var lågt motiverad 

att köpa just Norrlands Guld i samband med sportevenemang. När konsumenten har låg 

motivation är social strategi en vanlig metod att använda sig av. 

6.3.2 Darwinmodellen 

Darwinmodellen bygger på en sammanställning av flera olika processmodeller där 

utveckling är det centrala. Inom Darwinmodellen finns tre olika angreppssätt: revision, 

evolution och revolution. (avsnitt 4.2.1) Spendrups använder sig av en evolutionär 

strategi då detta innebär att man följer den långsiktigt planerade strategin men att man 
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utvecklar den i form av mindre förändringar. Från och med år 1996 till och med 2003 

skedde det endast små evolutionära förändringar. Detta i form av att alla filmerna under 

denna tidsperiod hade Ingemar som huvudperson och handlade ”om att vara sig själv för 

en stund”. Dock hade varje film ett eget tema som till exempel anspelade på att killar 

med en tuff attityd kan vara mjuka (hårdrocksband spelar dansbandsmusik) eller att en 

stockholmare kan gilla lugnet och naturen i Norrland (kusinerna från Stockholm 

kommer på besök). År 2004 sker en större evolution i form av en ny pay-off, vilken var 

"Guld till alla". Ingemar är då fortfarande huvudpersonen men varje film har nu en 

tydlig sportanknytning och anspelar på att det är lätt att ta guld.  

6.3.3 Inifrånstrategier 

Inifrånstrategier innebär att man sprider information till sin målgrupp. Denna typ av 

strategi dominerar inom PR-branschen, informationsbranschen, marknads- och 

reklambranschen. Inifrånstrategier innefattar både envägsformer och tvåvägsformer. Vi 

anser att Spendrups använder sig av envägskommunikation. Därmed använder de sig av 

påverkan och övertalning i sitt sätt att kommunicera. Vår tolkning är att de i sin 

kommunikation vill påverka mottagaren att göra associationer mellan Norrlands Guld 

och sport. Detta ska sedan leda till att konsumenten omedvetet väljer att köpa produkten 

Norrlands Guld i samband med tillfällena runt omkring sporten.  

6.3.4 AIDA-formeln 

AIDA är en modell som visar hur man som konsument blir påverkad av 

kommunikation. Den står för Attention, Interest, Desire och Action, vilket innebär at 

man som konsument går från kunskap via attityd till handling. Inom reklambranschen 

strävar man dock efter att få konsumenten att agera utifrån ordningen handling-kunskap-

attityd. Detta för att skapa vaneköp hos konsumenten.  

 

Vi menar att Spendrups har arbetet utifrån denna modell eftersom de också vill skapa 

vaneköp hos konsumenten. Produkten Norrlands Guld blir då undermedvetet det 

självklara valet för konsumenten. Tanken är att konsumenten ska köpa och prova på ölet 

för att skapa en positiv attitydförändring ur Spendrups synvinkel.  
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6.3.5 Beslutsinvolvering 

Hög samt låg beslutsinvolvering är två centrala begrepp inom kommunikation då man 

har för avsikt att uppnå en beteendeförändring hos konsumenten. Låg beslutsinvolvering 

handlar om att ett beslut inte känns viktigt och därmed lätt att fatta. Detta är därmed det 

som sändaren vill uppnå för att driva till köp. Vi anser att köp av öl faller inom 

kategorin låg beslutsinvolvering då det inte är ett stort beslut att ta. Spendrups använder 

sig av pay-off:en "Det är lätt att ta guld", vilket är ett tydligt sätt att skapa låg 

involvering. 

 

6.4 Målgrupp 

I informations- och kommunikationssammanhang är det viktigt att definiera sin 

målgrupp väl. I detta arbete är det viktigt att ta hänsyn till olika typer av kundlojaliteter 

för att kunna placera sin målgrupp inom rätt segment. Det är också viktigt att i 

definitionen av sin målgrupp reflektera över begreppen mottagargrupper respektive 

målgrupper.  

6.4.1 Målgruppsdefinition  

I avsnitt 4.3.1 anger vi olika frågor som sändaren bör reflektera över vid definiering av 

målgruppen. Sverkersten (2006) säger att frågorna alltid finns med i arbetet men att 

teorin är för generell. För Spendrups varumärken handlar det mycket om tillfälle och 

behov, vilket är centralt för konsumtion av öl.  

   

Vår tolkning av Sverkerstens svar är därmed att dessa frågor är något som de haft i 

bakhuvudet vid definition av målgruppen. Dock följer de inte denna modell ordagrant. 

Detta för att den anses vara för generell och en mer specifik krävs för deras ändamål. 

6.4.2 Kundlojaliteter  

Definiering av vilken kundlojalitet konsumenterna tillhör, spelar en betydande roll 

för hur budskapet ska utformas. Sverkersten (2006) betonar följande: 
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”En person konsumerar flera varumärken inom kategorin öl helt beroende på 

situation och behov, till exempel dricker du ofta inte samma öl i den trendiga baren 

som du gör om du kopplar av framför tv:n med dina kompisar”. (Sverkersten, 

2006) 

 

Med anledning av Sverkerstens beskrivning om hur Spendrups ser på sin målgruppsbild 

har vi valt att placera målgruppen för Spendrups reklamkampanj ”Guld till alla” i 

kategorin "köpare som byter mellan olika märken, bland annat företagets”.  

6.4.3 Mottagargrupper och målgrupper 

Begreppen målgrupp och mottagargrupp används ofta synonymt men de är egentligen 

två skilda saker. Därför är det viktigt att undersöka hur målgruppen förhåller sig till 

mottagargruppen. Vår tolkning är att Spendrups vill nå så stor mängd konsumenter som 

möjligt. Därför anser vi att deras målgrupp befinner sig i kategorin "Målgrupp och 

mottagargrupp är identiska", där mottagarna av budskapet den avsedda målgruppen. 

 

6.5 Reklameffekter 

Attraktion, budskap, utformning och medieval är några central begrepp inom 

reklameffekter. Vi kommer därför i denna del av analysen jämföra teorier inom dessa 

områden mot hur Spendrups genomfört reklamkampanjen ”Guld till alla”, 2004. Vidare 

kommer vi även att belysa egenskaper som den tryckta annonsen respektive 

reklamfilmen bör innehålla. 

6.5.1 Vad attraherar målgruppen? 

För att uppnå en köpeffekt hos mottagaren är det viktigt att de attraheras av reklamen. 

Ett antal egenskaper som bör finnas för att åstadkomma detta finns beskrivna i avsnitt 

4.4.2. Till exempel bör reklamen kännas personlig och relevant samt måste humorn 

harmonisera med budskapet. 

 

Vi anser reklamkampanjen ”Guld till alla” vara både personlig och relevant i den 

bemärkelsen att det är högst sannolikt att en stor del av de personer som ingår i 
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målgruppen ”alla sportintresserade män” tycker om öl.  Ingemar ger intryck av att vara 

en lugn och känslosam person vilket vi tolkar som den känsla man vill att konsumenten 

ska förknippa med produkten. Vi menar därmed att Spendrups vill att konsumenten ska 

identifiera sig med huvudkaraktären Ingemar och våga vara sig själv. 

 

Reklamfilmerna är gjorda med glimten i ögat och man skämtar med myten om 

norrlänningar, som oerhört lugna och jordnära personer. Denna gestaltning av 

huvudkaraktären Ingemar och hans vänner skapas tack vare intertextualitet. Det vill säga 

de historiska föreställningar som allmänt finns bland det svenska folket om hur en 

norrländsk personlighet är.  

 

Det humoristiska i reklamfilmerna ligger framför allt i budskapet men även i sättet på 

vilket huvudkaraktären Ingemar gestaltas. Pay-off:en för varje reklamfilm är en ordvits 

som är kopplad till Ingemar och det budskap man vill förmedla. För att skapa denna 

pay-off använder man produktens namn, med vilken man ofta hittar en mening där ordet 

guld får dubbel betydelse. Guld syftar då både till själva produkten Norrlands Guld och 

till den högsta medaljen man kan få i idrottssammanhang.  

 

Teorin säger att humorn inte ska vara kopplad till målgruppen utan endast till produkten. 

Detta anser vi inte att Spendrups uppfyller eftersom man skämtar med norrlänningar, 

genom att hela konceptet anspelas på myten om den lugna och lite töntiga 

norrlänningen. I och med detta är humorn också relaterad till målgruppen då 

norrlänningar är en del av målgruppen. Vi vet inte hur denna reklamkampanj 

uppfattades i Norrland då vi inte genomför någon respondentanalys i denna 

undersökning. Efter en gedigen genomgång av materialet anser vi dock att kampanjen är 

välplanerad och genomtänkt. Vi tror därför att Spendrups är medvetna om 

norrlänningarnas känslor och attityd till reklamkampanjen. 

 

Vi anser dessutom inte reklamfilmerna vara irriterande, då Ingemar inte upplevs som 

hotfull, osympatisk eller opassande i förhållande till budskapet. Det lovas heller inget 

som inte kan uppfyllas.  
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6.5.2 Budskapet, utformningen och medievalet 

Det mest centrala för att göra en kostnadseffektiv reklam är att beakta och ha god 

kunskap inom områdena; budskap, utformning och medieval. Två central begrepp inom 

dessa områden är USP (uniqe selling proposition) och ESP (emotional selling 

proposition). (Avsnitt 4.4.3 ) 

 

Spendrups har positionerat Norrlands Guld som det självklara ölet för tillfällena runt 

omkring sport (Sverkersten, 2006). Detta medför att Norrlands Guld fått en unik 

position (USP) på markanden, då vår tolkning är att inget annat ölmärke valt att 

positionera sig på samma sätt. Reklamkampanjen för Norrlands Guld utstrålar också 

värme och personlighet (ESP) som gestaltas genom att miljön upplevs som lugn och 

harmonisk. Ingemar har också en avslappnad attityd till livet vilken vi gärna identifierar 

oss med. Detta är en känsla som kontinuerligt förmedlas i all annonsering i kampanjen. 

 

Vi anser att budskapet och utformningen harmoniserar då produktnamnet Norrlands 

Guld har en tydlig anspelning på både landskapet Norrland och guld vilket vi lätt kan 

associera med idrott.  

 

Spendrups använder sig av en rad olika medier för att kommunicera sitt budskap till 

målgruppen. Reklamfilmerna sändes i tv-kanalerna, TV3, ZTV och Kanal 5, vilket var 

de kanaler där sportevenemangen, hockey-VM, fotbolls-EM och sommar-OS visades. 

Detta anser vi vara det absolut mest välplanerade och effektiva sättet för att nå 

målgruppen "alla sportintresserande män".  

6.5.3 Repetition 

Då mängden av information som vi dagligen möts av är oerhört stor, är det mycket 

viktigt att man som sändare av ett budskap använder sig av repetition. Detta görs genom 

att sända sitt budskap i flera olika kanaler och/eller flera gånger i samma medier. 

(Avsnitt 4.4.4) 

 

Utöver de reklamfilmer som sändes i tv användes också Aftonbladet, Expressen, GT och 

Kvällsposten tillsammans med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som 

pressmedium för de tryckta annonserna. På Internet utfördes aktiviteter och events på 
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sportbaren O´Learys och Scandic Hotell genomfördes. Vidare har även sponsring av 

olika sportevenemang genomförts. Vi anser därför att Spendrups genomtänkt använde 

sig av repetition under reklamkampanjen ”Guld till alla” år 2004. Detta tack vare att de 

använde sig av både repetition i olika medier samt av upprepning av budskapet i ett och 

samma medium.  

6.5.4 Reflektion över mottagarens intelligens 

Enligt teorin (avsnitt 4.4.5) är det ofta effektfullt att överskatta mottagarens intelligens 

på ett sådant sätt att man till exempel utelämnar slutsatser eller avsändarnamn. 

Spendrups anser vi varken överskattar eller underskattar mottagarens intelligens. De 

använder en form av ordlek, vilken kräver en viss eftertanke hos mottagaren, dock är 

den så enkel att mottagaren lätt kan förstå den. Avsändarnamnet är också alltid tydligt 

vilket medför att missförstånd undviks.   

 

Det är dock viktigt att man inte överskattar mottagarens intresse för budskapet. Därför 

ska långa texter undvikas. Även detta anser vi att Spendrups har lyckats med då deras 

annonser och reklamfilmer inte innehåller några långa texter. Texten finns dessutom 

alltid ihop med en bild av produkten. 

6.5.5 Den tryckta annonsens anatomi 

Att skilja sig från mängden är en förutsättning för att lyckas med sin reklam. För att 

detta ska vara möjligt finns det ett antal tips som är bra att följa. Det är dock viktigt att 

förstå att det är helheten av annonsen som kommunicerar inte enskilda delar av 

utformningen. 

 

Vilket vi nämnt i avsnitt 4.4.6 består en annons av bild, rubrik, bildtext och brödtext I 

annonserna för Norrlands Guld finns dock endast en mening text tillsammans med bild 

och bildtext. Vi har därför valt att se denna mening som en rubrik och anser därmed att 

annonserna saknar brödtext. 

 

Spendrups annonser för Norrlands Guld betraktar vi som enkla och tydliga vilket gör de 

lätta att förstå. Rubriken är alltid synonymt med budskapet i annonsen och är kort och 

koncist. Bildtexten anser vi inte vara en upprepning av rubriken utan istället fungerar 
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den som en sammanfattning och förklaring av budskapet i annonsen. Rubriken är ofta en 

ordlek och man finner svaret på denna ordlek i bildtexten. Dock återfinns inte alltid 

bildtexten under bilden vilket teorierna pekar på att den ska göra. Annonserna följer inte 

heller ordningsföljden bild, rubrik, bildtext. Trots detta menar vi att annonserna är enkla, 

tydliga och lätta att förstå. Av samma anledning ser vi heller inget negativt i att rubriken 

inte ligger under bilden. Vi anser att budskapet i form av rubrik, bild och bildtext har ett 

konsekvent manér som följer "Guld till alla"-temat.  

6.5.6 Tv-reklam 

Tv har större genomslagskraft än något annat medium. Hur en bra tv-reklam är utformad 

spelar stor roll beroende på vem du är (avsnitt 4.4.7). Han skriver därför om ett antal 

variabler som du som sändare bör beakta då du skapar tv-reklam. Hur stämmer då dessa 

överens med Spendrups reklamfilmer i kampanjen ”Guld till alla”? 

 

I stort sätt alla de nämnda egenskaperna, med undantag för spänning, finns med i 

reklamfilmerna och annonserna tillhörande reklamkampanjen. Överraskningar anser vi 

dessutom bara finnas med delvis. Överraskningen består endast i att den ordvitsen 

överraskar och bidrar till nyfikenhet inför vilken ordvits som ska användas i nästa 

reklamfilm. Filmerna utstrålar värme både i form av karaktärsdrag hos Ingemar samt de 

miljöskildringar som görs. Ingemar är gestaltad som den typiska bilden vi har av en lugn 

norrlänning. Hans karaktär är både underhållande och väl utformad, vilket inger en 

känsla av äkthet. 

 

Vi tycker att reklamfilmerna är annorlunda i den bemärkelsen att de vågar driva med 

myten om norrlänningar. Vi anser även det vara modigt att använda sig av en karaktär 

som upplevs som töntig då få människor vill identifiera sig med en tönt. Dock tycker vi 

att detta görs på ett charmigt och underhållande sätt och inte som något sarkastiskt eller 

kränkande mot så kallade machomän.  

 

Reklamfilmerna med Ingemar började redan år 1996 och har hela tiden utvecklats. Detta 

anser vi vara ett tydligt bevis för att de lyckats ta fram en stor idé som under en lång 

period bygger vidare på samma koncept utan att bryta mönstret. De använder sig av 

såpagenren vilket visat sig vara framgångsrikt. Detta tror vi beror på att det nu finns en 
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positiv reklamtrend att göra sådan reklam. Att använda sig av såpagenren bidrar också 

till konsekvens vilket också anses som positivt inom kommunikation.  

 

Vi anser att manuset till reklamfilmerna är underhållande och genomarbetat. Budskapet 

är kort och underfundigt men samtidigt innehållsrikt. Filmerna har också ett rikt 

bildspråk då det tydligt harmoniserar med varumärket och budskapet. Dessutom bygger 

budskapet på varumärkesnamnet och produkten visas alltid i bild, vilket innebär att de 

alltid lyfter fram det egna varumärket på ett tydligt sätt. 

 

Symbolik används i både bildspråket, text och tal. Man leker med produktens namn i 

form av synonyma betydelser där man kopplar samman produktnamnet med den 

norrländska miljön samt den ädlaste medaljen du kan få inom sporten. Symboler så som 

klädsel och typiska norrländska miljöskildringar används för att skapa den rätta 

norrländska känslan.  

6.5.7 Checklista för tv-reklam 

I avsnitt 4.4.7 presenterar vi även en checklista för hur en reklamfilm i tv ska vara 

utformad. Här följer därför en jämförelse mellan denna checklista och utformningen av 

reklamfilmerna som ingick i reklamkampanjen ”Guld till alla” år 2004. 

 

Reklamfilmerna är oftast väldigt korta och därmed tar det inte lång tid innan poängen i 

reklamfilmen avslöjas. De har ett rakt och enkelt budskap. Den målgrupp Spendrups 

ville nå med reklamfilmerna var "alla sportintresserade män". De sände därför filmerna i 

de kanaler där de stora sportevenemangen visades.  

 

Att backa upp sitt löfte innebär att man knyter ihop säcken och sammanfattar och 

förklarar budskapet. I slutet av varje reklamfilm till Norrlands Guld sker också detta i 

form av att en bild på produkten visas. Därför anser vi att Spendrups backar upp sitt 

löfte i sina reklamfilmer. 

 

Ett genomarbetat tema på filmerna gör att de har en hög igenkänningsfaktor. 

Avsändaren kan direkt i inledningen av reklamfilmen uppfatta att det är Norrlands Guld 
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som är avsändare trots att produkt och produktnamn inledningsvis inte har visats. Detta 

anser vi vara ett bevis för att budskapet är rakt, tydligt och komplett. 

  

Vi anser att Spendrups förädlar varumärket genom att skapa tydliga associationer mellan 

Norrlands Guld och sportevenemang. Då reklamfilmerna dessutom är frekvent 

förekommande i tv resulterar det också i en hög igenkänningsfaktor hos konsumenten.  

 

Utifrån de teorier som beskrivs i kapitel fyra, kan vi se stor samstämmighet mellan dessa 

och hur Spendrups genomförde reklamkampanjen ”Guld till alla”. I nästkommande 

kapitel kommer en mer omfattande diskussion kring dessa likheter att presenteras.  
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7. Slutsatser och avslutande ord 
_______________________________________________________________________ 

I följande avsnitt vill vi lyfta fram de faktorer vi anser gjort Spendrups 

reklamkampanj ”Guld till alla” så framgångsrik. Vi kommer även att 

presentera några avslutande ord kring våra egna lärdomar inom 

ämnesområdet. 

_______________________________________________________________________ 

7.1 Slutsatser 

Med denna undersökning ville vi finna svar på vilka centrala faktorer som gjort 

Spendrups reklamkampanj ”Guld till alla” så framgångsrik. Analysen har resulterat i att 

vi identifierat ett antal framgångsfaktorer i kampanjen.  

  

Det sätt som Spendrups valt att arbeta med sin positionering av produkten Norrlands 

Guld anser vi vara genomarbetad och dessutom följer det Kotlers teorier kring 

varumärkespositionering. Vår tolkning av Kotlers beskrivning om positionering är att 

processen från en bred positionering till en mer specifik ska ske i planeringsstadiet. Då 

vi endast har analyserat en avgränsad period av reklamkampanjen ”Guld till alla” har vi 

ingen kännedom om de förstudier som gjordes 1996 i samband med nylanseringen av 

Norrlands Guld. Vi kan dock se likheter mellan Kotlers teorier och Spendrups 

kampanjer ”Om du vill vara dig själv för en stund” och ”Guld till alla”. Vi anser att den 

förstnämnda var en bred positionering och den efterföljande mer specifik. Spendrups har 

också skapat en värdepositionering för produkten genom att kommunicera tydliga 

associationer mellan Norrlands Guld och tillfällena runt sport. Dessa tillsammans med 

lättillgänglighet, som till exempel gestaltats i form av ordvitsarna ”det är lätt att ta guld” 

och ”varför åker lagen till Tjeckien för att få guld, det finns ju på affär´n?”, anser vi 

också vara en viktig värdepositionering som Spendrups genomfört. Vår slutsats är därför 

att Spendrups har tillämpat teorierna om positionering då vi anser att det finns likheter i 

Kotlers positioneringsprocess och Spendrups sätt att marknadsföra produkten Norrlands 

Guld. 
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Det centrala inom Spendrups strategi för reklamkampanjen är att de använt sig av en 

evolutionär social strategi på ett framgångsrikt sätt. Att deras strategi är framgångsrik 

grundar vi på att Spendrups använt sig av samma tema i sin reklam för Norrlands Guld 

ända sedan 1996, vilket får anses vara en lång period. Norrlands Guld har dessutom 

varit marknadsledande inom dagligvaruhandeln och på Systembolaget under ett flertal 

tillfällen under perioden 1996 till 2006. Spendrups har även lyckats att framställa sitt 

budskap på sådant sätt att konsumenten upplever det som ett låginvolverande beslut, 

vilket enligt teorin är det som eftersträvas.  

 

Spendrup har i sin kampanj ”Guld till alla” riktat sig till målgruppen ”alla 

sportintresserade män”. Enligt teorierna kring målgruppsdefinition ska målgruppen vara 

väl definierad och avgränsad. Spendrups definition av sin målgrupp i jämförelse med 

teorierna anser vi därmed vara för bred. Vi menar dock att mottagarna av budskapet i 

kampanjen är de samma som målgruppen, vilket leder till att avgränsningen i detta fall 

inte behöver vara mer specificerad än den Spendrups valt att använda.  

 

De karakteristiska egenskaperna i reklamfilmerna och annonserna är humor och värme 

där varumärket och budskapet harmoniserar. De använder sig av ett rikt bildspråk där 

miljöskildringen eller illustrationen tydligt framhäver budskapet. En trend inom 

reklamfilmsbranschen anser vi vara att utnyttja såpagenrens egenskaper, vilket också 

Spendrups gjort ända sedan 1996 då kampanjen ”Om du vill vara dig själv för en stund” 

startade. Andra exempel på varumärken som marknadsförts på detta sätt är ICA och 

Bregott. Detta framställningssätt anser vi vara mycket positivt ur ett 

varumärkesbyggande perspektiv då det leder till kontinuitet och hög igenkänningsfaktor 

av varumärket hos konsumenten. Det följer dessutom den trend som är aktuell för 

tillfället inom reklamfilm. Filmerna har också ett rikt bildspråk eftersom det tydligt 

harmoniserar med varumärket och budskapet. 

 

Vid jämförelse av teorierna i denna uppsats och kampanjmaterialet ser vi betydande 

likheter. Därmed anser vi oss kunna dra slutsatsen att om sändaren följer de teorier vi 

presenterat är sannolikheten stor att kommunikationen blir lyckad och varianten 

Handling – Kunskap – Attityd av AIDA-formeln kan uppnås.  
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De faktorer som vi anser vara de mest centrala för att reklamkampanjen blivit så 

lyckosam är att de lyckats med en distinkt värdepositionering i vilken de kommunicerar 

tydliga associationer mellan Norrlands Guld och tillfällena runt sport.  Detta 

tillsammans med lättillgänglighet, vilken är deras andra värdepositionering. Till sist 

menar vi också att sättet de utnyttjat såpagenrens egenskaper har lett till en kontinuitet i 

kommunikationen och hög igenkänningsfaktor av varumärket hos konsumenten.  

 

7.2 Avslutande ord 

Vårt syfte med denna uppsats var att finna utmärkande kvaliteter i reklamkampanjen 

”Guld till alla” vilka också gjort den framgångsrik. Vi ville dessutom få kunskap i hur 

man skapar reklam som mottas positivt av konsumenterna. I detta arbete anser vi oss ha 

fått flera lärdomar kring vad som kännetecknar en underhållande och väl genomförd 

reklamkampanj och merparten av dessa egenskaper har vi också funnit i kampanjen 

”Guld till alla”. Därmed anser vi att syftet med denna uppsats uppfyllts. 

 

Kära dagbok. Så gick det till när Spendrups tog guld. 
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Mätinstrument 
 
 
Detta mätinstrument följer strukturen i teoriavsnittet, vilket innebär att mätinstrumentet består 

av fyra huvudgrupper, vilka är: kommunikationsplanering, kommunikationsstrategi, målgrupp 

och reklameffekter. 

 

Dessa områden har vi sedan brutit ned i subgrupper där det till varje subgrupp finns en fråga 

som ska besvaras. 

 

Frågorna besvaras genom att vi sätter ett kryss i en checklista för de egenskaper i Spendrups 

kampanj "Guld till alla" som stämmer överens med teorin. Om en egenskap endast delvis 

uppfylls har vi gjort ett halvt kryss. 

 

Vid varje fråga finns också en tillhörande fritextruta där vi motiverar våra val. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



KOMMUNIKATIONSPLANERING

Åtgärdsplanering Varumärkesutveckling

Har Spendrups följt denna processordning och Följer Spendrups Kotlersvarumärkesstrategi?
skapat en kommunikationsplan utifrån den?

Utveckla erbjudandet: Bygga upp varumärket:

Defining the public Välj en bred positionering Välj ett varumärke
Planning & Programming för produkten och löften för varumärket
Take action & Communicating Välj en specifik positionering Utveckla starka associationer 
Evaluating för produkten Styr alla kundernas varumärkes-

Välj en värdepositionering kontakter så att de lever upp till 
Motivering: för produkten eller överträffar de förväntningar  

Utveckla det totala erbjudandet som kunden har på varumärket
för produkten

Motivering:
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KOMMUNIKATIONSPLANERING

Varumärkespositionering Varumärkesnamn

Vilken/vilka av Kotlers 7 punkter Hur har Spendrups använt och
passar in på "Guld till alla" år 2004? utnyttjat namnet "Norrlands Guld"?

Attributspositionering Lätt att uttala
Fördelspositionering Distinkt
Tillämpningspositionering Igenkänningsfaktor
Användarpositionering Negativ betydelse på andra språk
Konkurrentpositionering Pay-off
Kategoripositionering  
Kvalitets/prispositionering Motivering:

Motivering:
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KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

Strategival Darwinmodellen Inifrånstrategier

Vilken strategi använde Spendrups för Vilken metod använde Spendrups för Vilken metod använde Spendrups för
kampanjen "Guld till alla" under år 2004? kampanjen "Guld till alla" under år 2004? kampanjen "Guld till alla" under år 2004?

Rationell strategi Revision Påverkan & Övertalning       X
Känslomässig strategi Evolution X Mottagarinriktad
Repetitiv strategi Revolution
Social strategi X
Nollmotivationsstrategi

Motivering: Motivering: Motivering:
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KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER

AIDA-Formeln Beslutsinvolvering

Vilken metod använde Spendrups för Vilken metod använde Spendrups för
kampanjen "Guld till alla" under år 2004? kampanjen "Guld till alla" under år 2004?

A. Kunskap - Attityd - Handling Hög beslutsinvolvering
B. Attityd - Kunskap - Handling Låg beslutsinvolvering       X
C. Handling - Attityd - Kunskap
D. Handling - Kunskap - Attityd       X

Motivering:  Motivering:
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MÅLGRUPP

Målgruppsdefinition Kundlojaliteter Repetition

Hur gjorde Spendrups sin målgruppsdefinition? Inom vilket segment finns Använder sig Spendrups av 
Har de följt Bergström (2001) ? Norrlands Gulds målgrupp? repetion i sin marknadsföring 

av produkten Norrlands Guld? 

Vem eller vilka kan tänkas ha Nya köpare i kategorin Ja
behov av våra produkter? Lojala köpare till varumärket Nej
Vilka problem kan våran produkt Köpare som byter mellan olika 
lösa? märken bl.a. "vårt"
Var finns målgruppen?  Köpare som byter mellan olika 
Vilken respons har vi tidigare fått? märken men aldrig "vårt"
Vilka har köpt och varför? Köpare lojala till andra märken 
Vilka har inte köpt och varför? för produkten

Motivering: Motivering: Motivering:
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MÅLGRUPP

Mottagargrupper & målgrupper

Vilken av följande kategoriseringar 
hamnar Norrlands Gulds målgrupp under? 

Motivering:

Målgrupp & mottagargrupp
är identiska
Målgruppen är en del av 
mottagargruppen
Mottagargruppen är en del av 
målgruppen  
Målgrupp & mottagargrupp  
är separerade från varandra
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REKLAMEFFEKTER

Vad attraherar mottagaren Budskapet, utformningen & medievalet

Vilka av följande egenskaper passar in på Uppfyller Spendrups dessa krav i sin Motivering:
reklamkampanjen "Guld till alla" år 2004? reklamkampanj "Guld till alla" år 2004?

Personlig & Relevant Budskapet:
Varm & Känslosam
Underhållande USP (uniqe selling proposition)
Irriterande ESP (emotional selling proposition)
Harmoniserar humor & budskap Trovärdig motivering till varför 
Humorn är relaterad till produkten man ska välja Norrlands Guld
och inte målgruppen

Utformningen:

Motivering: Harmoniserar utformning med
budskapet?

Medievalet:

Används flera olika medier?
Är det rätt medier för att nå
målgruppen?
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REKLAMEFFEKTER

Motivering:
Reflektion över mottagarens Annonsens anatomi 
intelligens

Hur stämmer de tryckta annonsena 
Hur ser Spendrups på mottagarens intelligens? överens med teorin kring en annons anatomi?

Överskattar intelligensen Ordningsföljden: 
Underskattar intelligensen
Varken under eller överskattar Bild, rubrik, bildtext

Innehåller annonsen längre texter?
 Rubriken:

Motivering:
Placerad under bilden
Enkel och utan för mycket fakta

Bildtexten:

Sammanfattning av budskapet
Är det en upprepning?
Finns bildtext under bilden?

Centrala delar:

Är budskapet konsekvent?
Har de en långsiktig strategi?
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REKLAMEFFEKTER

Tv-reklam Checklista för tv-reklam 

Uppfyller Spendrups dessa krav på  Uppfyller Spendrups dessa krav   
egenskaper i sin tv-reklam "Guld till alla", 2004? i sin tv-reklam "Guld till alla" år 2004?

Underhållande Den har visuell magnetism
Spännande Sänds i rätt program för målgruppen
Bjuder på överraskningar Lovar och ger belöning
Utstrålar värme Backar upp sitt löfte
Väl utformade personkaraktärer Behandlar tv-tittaren som en jämlike
Vågar vara annorlunda Utnyttjar ordets och sångens makt
Stor idé Rakt budskap
Välskrivet manus Komplett budskap
Rikt bildspråk Förädlar sitt varumärke
Användning av symbolik
Lyfter fram det egna varumärket Motivering:

Motivering:
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