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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa oss i hur teori, metod och beprövad erfarenhet
kan användas vid utformandet av en reklamkampanj. Vi har använt de kunskaper vi fick
till att sammanställa en reklamkampanj åt uppdragsgivaren Zest som är en ekologisk matbar i Karlstad. Målet med kampanjen var att visa upp deras unika utbud av mat. För att vi
skulle kunna utforma en kampanj som var både visuellt attraktiv och kunde nå ut till tänkbara kunder på bästa sätt grundades kampanjen i både teori om grafisk formgivning och
dess principer. De principer vi använde inom grafisk formgivning var layout, bilder och
bildkomposition samt typografi. Grafisk formgivning har hämtat många av sina principer
från estetiken och därför använde vi oss även av estetiken som grund. Utöver dessa har vi
använt oss av teorier om varumärke och identitet då uppdragsgivaren är väldigt måna om
sitt varumärke och vill kontinuerligt jobba för att utveckla och göra det starkare. För att ha
en teoretisk grund till budskapet i kampanjbilderna har vi även använt studerat hur man
skriver för reklam. Vi har även studerat kommunikationskanaler och hur vi bör använda
dessa för att nå ut till målgruppen. Utöver teorin och erfarenheter, grundas valet av kommunikationskanal samt budskapet i kampanjen på den empiriska undersökningen som
utfördes i samband med projektet. Vi utförde en kvantitativ målgruppsundersökning i
form av enkät med huvudsyfte att undersöka vad målgruppen har för matpreferenser samt
vad som får dem att besöka en restaurang. Målgruppsundersökningen visade att målgruppen inte följer någon specifik kosthållning men tycker att ekologisk, fairtrade och
närodlad/nyproducerad mat är viktig när de besöker en restaurang. Tillsammans med målgruppsundersökningens resultat och teorierna kunde vi utforma kampanjbilder som kan
locka till sig kunder från dem närliggande platserna och samtidigt visa upp Zests unika
utbud.

Nyckelord: reklamkampanj, kampanjbild, mat, grafisk formgivning, estetik.
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Abstract
The purpose of this paper has been to immerse ourselves in how we, based on theory,
methodology and experience can create an advertising campaign. We have used the
knowledge we got to compile an advertising campaign for the client Zest which is an
organic food bar located in Karlstad. What we wanted to achieve with this campaign was
to show off their unique range of food. In order to create a campaign that is visually attractive and reach out to potential customers we took a starting point in the theory of
graphic design and its principles. The principles we used are layout, images and image
composition, and typography. Graphic design has taken many of its principles from aesthetics theory and therefore we have also made use of aesthetic theory while creating the
campaign. In addition to these, we have used the theories of branding and identity, because
the customer is very particular about their brand and works constantly on developing the
brand and making it stronger. In order to have a theoretical basis to the message of the
campaign, we have also studied how to write for advertising. We have also studied communication channels and how to use them to reach the target audience. In addition to the
theory, we based the communication channel choice and message of the campaign on the
empirical study conducted in connection with the project. We performed a quantitative
target audience study in the form of a survey with the main aim to find out what the target
audience’s food preferences are and what gets them to visit a restaurant. The questionnaire
revealed that the target group does not follow any specific diet, but find organic, fair trade
and locally grown food important when visiting a restaurant. With the empirical study and
the theories used in this project, we could design a campaign that can attract potential
customers from nearby places while showing off Zest unique range of food.

Keywords: advertising campaign, campaign image, graphic design, aesthetics.
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Arbetsfördelning
Arbetet med rapporten har varit jämnt fördelat mellan författarna. När vi skrev rapporten
ansvarade vi för olika delar av texten, men gav varandra återkoppling för att vi slutligen
skulle ha en färdig rapport där vi båda har varit delaktiga i författandet och som vi båda
känner att vi kan stå för. Båda författarna var delaktiga vid utförandet av vår metod. Vad
gäller utformningen av det grafiska materialet så var vi båda delaktiga genom hela processen som innebar planering, fotografering och efterarbete.
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1 Inledning
Reklam finns för att skapa uppmärksamhet för ett företag och belysa deras idéer, produkter
och tjänster. Människor ser dagligen stora mängder av reklam och det är svårt att undvika
att mötas av olika budskap som vill få oss att agera. Vi stannar oftast inte upp och tänker
på reklamen eftersom vi ser sådant varje dag. Det är därför viktigt för sändaren att stoppa
konsumenten och vara den som får dennes fulla uppmärksamhet bland tusentals andra
reklambilder (Pieters, Wedel & Batra, 2010).
Hur framgångsrik en produkt eller tjänst blir eller är beror på flera olika faktorer. Reklamens första uppgift är dock att bli observerad och med hjälp av reklam kan man väcka
mottagarens uppmärksamhet för företaget och få ut sitt budskap. Ett vanligt sätt att skapa
reklam som mottagaren uppmärksammar är genom att utforma en kampanj där flera delar
ingår. När man som formgivare utformar en reklamkampanj kan man använda sig av flera
olika kommunikationskanaler för att nå ut till målgruppen. Kreativitet och originalitet är
två viktiga element i skapandet av kampanjer. Det är det som särskiljer din kampanj och
produkterna eller tjänsterna som kampanjen gör reklam för, från alla andra (Wang, Dou,
Li & Zhou, 2013).
Det som ofta ingår i en kampanj är reklambilder, vilket också är det som detta projekt
delvis ska resultera i. Hur formgivaren utformar en reklambild har en betydande roll i hur
lyckad den kommer att bli. Det krävs en layout som är klar och som låter budskapet att
framgå i logisk ordning och rubriken ska vara stark och förståelig. Reklambilden bör ha en
bärande idé som inte motsäger sig själv genom att säga olika saker i bild, rubrik och avsändare. Målgruppen ska kunna identifiera sig med text och bild och känna sig utvald (Persson,
1993).

1.1 Bakgrund
Under vår utbildning har vi studerat en hel del reklam och när vi skulle bestämma oss för
ett ämne till vår uppsats så kom vi fram till att just reklamkampanjer var något som vi hade
ett gemensamt intresse kring. Anledningen till att vi valde att studera just utformningen av
en reklamkampanj var att vi ville ta reda på hur en formgivare ska tänka rent visuellt vid
skapandet, vilka kommunikationskanaler som är bäst att använda sig av samt hur reklam
och konsumtion hänger ihop. Vi kom fram till att det bästa sättet för oss att undersöka
detta var genom en så kallad fallstudie där vi har använt de kunskaper vi samlat på oss
kring området till att genomföra ett riktigt projekt där vi fick chansen att utforma en egen
reklamkampanj.
Uppdragsgivaren till projektet var Zest, ett Karlstadsbaserat företag som själva beskriver
sig som en ekologisk matbar. Matbaren är en kombination av en restaurang, ett café och
en butik då de serverar allt ifrån sushi till bakverk och även bedriver viss försäljning av
livsmedel. Företaget startades med avsikt att utmärka sig från det utbud av restauranger
och caféer som finns i Karlstad idag då deras vision är att servera hälsosam, näringstät och
giftfri mat gjord på närodlade och ekologiska produkter. Förutom just hälsoaspekten så är
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även djurhållnings- och miljöfrågor viktiga för företaget och de hoppas på att människor
som delar dessa värderingar ska välja att äta på just Zest.
Trots att Zest upplevt att det funnits en del problem med att attrahera nya kunder, har
hittills ingen storsatsning vad gäller reklam och marknadsföring gjorts. Företaget hade sedan tidigare en redan etablerad grafisk profil som de genomgående använt sig av både i
den fysiska lokalen och på den nylanserade webbplatsen. De anställda på Zest är dessutom
själva väldigt flitiga med att visa upp verksamheten och maten som erbjuds i sociala medier
och främst då på den officiella Facebook-sidan, men har känt att de behövt använda sig av
fler marknadsföringskanaler för att vidga sin kundkrets.
Vi blev erbjudna att hjälpa företaget genom att utforma en kampanj i samband med det
examensarbete vi gör under vår sista termin på programmet Visuell kommunikation och
design vid Karlstads universitet och uppdragsgivaren gav oss fria händer vad gäller kampanjens innehåll så länge det stämmer överens med företagets vision och värderingar.

1.2 Syfte
Syftet med vår uppsats är att fördjupa oss och få mer kunskap kring hur det går att använda
sig av en teoretisk grund och en målgruppsundersökning för att utforma en reklamkampanj. Syftet är också att visa exempel på detta genom att redogöra för vårt projekt där vi
utifrån våra kunskaper kring detta ska utforma en reklamkampanj åt en ekologisk matbar.

1.3 Problemformulering
Målet med projektet är att utforma en kampanj som visar upp Zest och den speciella maten
som Zest har att erbjuda. Kampanjen hoppas vi på ska resultera i att människor från företag och andra närliggande platser lockas till Zest då vi tror att det är där som en stor del av
de potentiella kunderna finns.
För att vi ska kunna utforma en effektiv kampanj behöver vi studera den målgrupp som
kampanjen riktar sig till och även se till att vi levererar efter den vision som finns hos
företaget.
Vår plan är att leverera en idé som vi lagt grunden till genom att utforma bilder som är
tänkta att vara den första delen av kampanjen. Utöver kampanjbilderna kommer vi att ge
riktlinjer för vår uppdragsgivare hur de kan jobba vidare med kampanjen i andra medier
och sammanhang.
Kampanjen ska också visa upp Zest på ett sätt som stämmer överens med företagets vision
och värderingar som handlar om att vara ett mer hälsosamt alternativ till det övriga utbudet
av restauranger i Karlstad genom att servera hälsosam och giftfri mat lagad på bra och
närodlade råvaror.
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1.1 Avgränsningar
I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att visa hur vi använde oss av teori och metod
för att komma fram till ett lösning för vårt projekt. Vi kommer i uppsatsen inte att ta upp
hur vi gick tillväga rent tekniskt kring utformningen av exempelvis kampanjbilderna. Vi
kommer i uppsatsen inte heller att redovisa något slags resultat kring hur effektiv kampanjen blev eller hur vår idé togs emot av uppdragsgivaren.
I själva projektet utformade vi grunden till en kampanj åt företaget och vi försåg företaget
med kampanjbilder, men det var upp till företaget att ansvara för hur och om publiceringen
blev av. Vi skapade inget annat marknadsföringsmaterial i form av webbplats eller reklamfilm då uppdragsgivaren hade som önskemål att vi i nuläget enbart skulle producera
kampanjbilder åt dem. Vi tog dock fram idéer för hur de kan jobba vidare med kampanjen
efter att vårt projekt är avslutat.
Det ingick inte heller i vårt projekt att ta fram en ny grafisk profil, logotyp eller på något
sätt göra en omprofilering av företaget. Eftersom de är ett relativt nytt företag valde vi att
jobba med att etablera deras befintliga profil och använda det typsnitt och de färger de
använder sig av i nuläget.
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2 Teori och beprövad erfarenhet
I detta kapitel kommer de teorier och kunskapsverktyg vi använde oss av att motiveras och
presenteras. Teorierna som presenteras var i samband med målgruppsundersökningen en
grund för kampanjen och dess utformning. Vi ska bland annat presentera begreppen varumärke och identitet eftersom att det var viktigt för uppdragsgivaren att vi följde och
anpassade oss till dessa när vi utformade kampanjen. I detta kapitel ska vi även presentera
estetik och dess principer som även dessa låg till grund för utformningen av kampanjen.
Vi har även tillämpat principer inom grafisk formgivning för att skapa kampanjbilder som
hjälper företaget att sticka ut och nå mottagaren. Utöver detta tog vi reda på hur en reklamtext bör författas för att den ska vara så effektiv som möjligt och för att få en teoretisk
grund i hur text och budskap bör användas i reklambilder. Vi valde även att studera hur
olika kommunikationskanaler används i samband med reklam, som ska låg till grund för
valet av kanal där kampanjen ska publiceras.

2.1 Varumärke
I detta avsnitt ska vi presentera begreppen varumärke och identitet. Vi presenterar dessa
begrepp eftersom uppdragsgivaren är ett företag som är väldigt måna om sitt varumärke
och dess identitet och hela tiden jobbar aktivt för att göra varumärket starkare. Zest har
en väldigt tydlig profil och vision och det är viktigt att allt som företaget kommunicerar
stämmer överens med dessa genom att vi hela tiden kontrollerar att budskapet stämmer
överens med de värderingar som finns hos företaget.
Varumärke är det som kännetecknar ett visst företag eller organisation och är den uppfattning som omgivningen har av dem (Bernitz & Andersson, 2015). Varumärket är något som
vi som konsumenter lägger väldigt mycket tanke vid när vi väljer vad vi köper. De varumärken vi väljer att identifiera oss med blir en del av vårt identitetsskapande, och vi känner
samhörighet med andra människor som väljer samma varumärken som oss (Coleman &
Williams, 2013). Av dessa anledningar skapas ett starkt band mellan konsumenten och
varumärket, vilket innebär att när ett varumärke kommunicerar något som inte som stämmer överens med dess identitet kan konflikter uppstå mellan varumärket och konsumenten
(Bertilsson, 2009).
2.1.1

Identitet

Bergström (2012) beskriver att ett starkt varumärke inte bara handlar om att sälja så bra
produkter eller tjänster som möjligt, det är minst lika viktigt att ge människor en positiv
bild av företaget. Allt som kommunicerar något om företaget kommer att vara en del av
varumärket och kallas för varumärkesidentitet. Det handlar om allt från hur personalen
beter sig mot kunder till vilka färger företaget väljer att använda på förpackningarna, då
dessa faktorer påverkar hur varumärket syns utåt. För att ett företag ska kunna få en stark
och tydlig identitet som också stämmer överens med det som företaget faktiskt vill kommunicera, så gäller det att de redan från början är säkra på vad de vill med sitt företag. Det
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gäller att vara konsekvent vad gäller de budskap som signaleras för att vara säker på att
människor uppfattar varumärket på rätt sätt vad gäller värderingar och policy (ibid.).
Ett varumärkes identitet bör baseras på vilken vision och profil som företaget har. Ett
företags vision talar om vad ett företag strävar mot, hur de vill att framtiden ska se ut och
vilka mål som finns. En vision bör vara konkret, men behöver inte nödvändigtvis vara
tidsbunden eller mätbar. Det som företaget själva väljer att kommunicera kallas för företagsprofil, och förhoppningsvis stämmer företagets profil och identitet överens. Om
företaget jobbar hårt med att förmedla rätt bild, så kommer identiteten att stämma överens
med företagets profil (Bergström, 2012).

2.2 Estetik
Estetik är en av de grundläggande pelarna inom visuell kommunikation och handlar om
hur människans sinnen uppfattar och attraheras av visuella uttryck. Inom estetiken förklaras det hur exempelvis färg, ljus och formgivning gör att vi uppfattar visuella budskap på
olika sätt. Estetiken kan inte ge oss svar på frågan om vad som är vackert eller inte eftersom
att våra individuella preferenser avgör hur vi uppfattar olika budskap och uttryck (Dake,
2005).
När det talas om individuella preferenser i samband med estetik används begreppet smak,
och det är vår individuella smak som avgör huruvida vi tycker något är estetiskt tilltalande
eller inte (Sturken & Cartwright, 2009). Smaken är dock inte helt baserad på individuella
intryck utan är också kopplad till exempelvis kultur och klass, vilket gör att det finns en del
”inlärda” normer inom den specifika kulturen om vad som är fint eller fult (Gripsrud,
2011).
Dake (2005) pratar om visuell logik, ett slags system som behandlar sex olika principer som
är användbara både vid fotografering eller grafisk formgivning och för att förstå hur den
visuella logiken fungerar. Dessa principer ligger till grund för en hel del verktyg som används inom grafisk design. Principerna är: Mångtydighet och mening, kontroll av riktning,
ekologiska samband, spänning, sammanhållning och realism.
Mångtydighet och mening förklarar att ett visuellt uttryck alltid är mångtydigt och uppfattas på
olika sätt beroende vem åskådaren är. Om komponenter i en bild har ett bra samspel och
avsändaren är noga med att alla delar i en bild som exempelvis layout och innehåll relaterar
till varandra, så kommer mottagaren med större sannolikhet kunna uppfatta en bilds budskap så som det är tänkt (Dake, 2005).
Kontroll av riktning handlar om de olika verktyg som kan användas för att styra ögat mot
olika delar i en bild. Vissa delar av en bild förstärks genom arbete med exempelvis kontraster och placering, för att påverka i vilken ordning mottagarens öga kommer att uppfatta
olika komponenter i bilden (Dake, 2005).
Element i bilden bjuder in till ett meningsskapande utifrån både skaparens och åskådarens
perception, vilket innebär att ett ekologiskt samband skapas. Vi får en relation till bilden och
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dess skapare. Gregory Bateson (refererad till i Dake, 2005) menar att när vi som åskådare
ska tolka en bild, jämför vi med hur vi tidigare tolkat liknande visuella intryck för att hitta
den snabbaste lösningen på hur vi ska uppfatta en bild.
Spänning handlar om att rymd och inramningar kan skapa ledtrådar och spänning mellan
element i en bild. Tillsammans skapar spänningarna estetiska intryck vilket ger ökad effekt.
Om det finns ett bra samband mellan element i en bild får åskådaren en känsla av helhet
och trovärdighet vilket resulterar i effektiv visuell kommunikation. (Dake, 2005).
Realism innebär att användandet av realistiska element så som överlappning, skuggor och
djup i en bild. När något känns realistiskt så uppfattar mottagaren det som mer trovärdigt
och äkta, istället för falskt och manipulativ (Dake, 2005).

2.3 Grafisk formgivning och dess verktyg
I detta avsnitt ska vi presentera grafisk formgivning och dess principer layout, bildkomposition och typografi som användes som verktyg när kampanjbilderna skapades. Grafisk
formgivning har hämtat många av sina principer från estetiken och därför är det även viktigt att känna till dessa.
Grafisk formgivning handlar om att hjälpa mottagaren att ta till sig innehållet som presenteras genom att kombinera text, fotografier och illustrationer (Hansson, Kristiansson &
Palmquist, 2004) och bestämma hur dessa ska placeras för att helheten ska bli attraktiv för
mottagaren och även att få mottagaren att behålla uppmärksamheten (Frank et al., 2004).
Grafisk formgivning är ett kreativt språk som används för att lyfta fram ett budskap som
ska förmedlas till en eller flera personer (Koblanck, 2003). Vi drar därför slutsatsen att det
är viktigt att förstå hur de olika principerna fungerar för att kunna skapa grafiskt material
som tilltalar mottagaren.
2.3.1

Layout

Layout syftar på dispositionen av materialet och de grafiska elementen på en given yta. Det
gäller för formgivaren att utforma och planera, samt sammanställa innehållet i ord och bild
till en helhet (Hansson et al., 2004). Även Koblanck (2003) anser att en layout är användbar
för att avgöra hur innehållet ska disponeras och att man som formgivare med hjälp av
layouten och formen lyfter fram och tydliggör budskapet som ska förmedlas. Layouten ska
hjälpa mottagaren att hitta rätt och formgivaren tar hjälp av layouten för att forma annonsen så att det som är viktigast ska uppfattas först. Om layouten är vältänkt är chansen att
nå ut med sitt tänkbara budskap större (ibid.).
Hur du sedan väljer att placera de grafiska elementen på kampanjbilderna styr hur de kommer att bli lästa och ifall de överhuvudtaget kommer att bli uppmärksammade. Det som är
viktigast i annonsen bör sticka ut så att det fångar mottagarens intresse. Är det en produkt
som ska säljas är det gynnsamt att använda sig av en stor bild på produkten för att den ska
dra till sig uppmärksamhet och för att mottagaren lättare ska kunna identifiera företaget
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bakom annonsen. Objekten på annonsen bör vara organiserade och i ordning så att det
blir lätt för konsumenten att uppmärksamma det viktigaste i annonsen (Pieters et al., 2010).
I boken Bild & form för informationsdesign (2004) beskrivs det att en layout ska ha balans
och innehållet ska samverka med varandra. De vanligaste två sätten att arrangera innehållet
är symmetriskt och asymmetriskt. Om layouten är symmetrisk förhåller sig innehållet likadant på alla sidorna kring en centrerad vertikalaxel. Om layouten är asymmetrisk balanseras
innehållet i diagonala riktningar. En symmetrisk layout är ofta det som mottagaren föredrar
men asymmetrisk layout hjälper till att skapa kontrast i annonsen och kontrast är någonting
en annons bör ha för att sticka ut. En symmetrisk annons kan anses som trist, det finns
dock andra knep för att skapa kontrast och göra annonsen mer spännande och intressant
(Frank et al., 2004).
Ett exempel på hur det går att skapa kontrast i en symmetrisk bild är att växla de olika
grafiska elementens storlek och på så sätt skapa storlekskontrast. Detta kan vara användbart eftersom om alla elementen är lika stora kan annonsen uppfattas som kontrastlös och
ointressant. Med formkontrast menas det att mjuka runda former blandas med raka och
hårda former för att skapa spänning. Genom att använda mörka och ljusa partier i bilden
skapas styrkekontrast och genom att sätta färg på delar av innehållet, till exempel vissa ord
i texten skapas färgkontrast. Genom användandet av kontrast skapar formgivaren en mer
intressant och spännande formgivning (Frank et al., 2004).
När man som formgivare jobbar med layout ska verkets format och marginaler bestämmas.
Det finns tre grundformat som ofta används inom grafisk formgivning. Dessa är stående
format, liggande format och kvadratisk format. Stående format är vanligast förekommande
i trycksaker eftersom vi läser från vänster till höger, uppifrån och ner. Det stående formatet
kan dock ofta ses som tråkigt och förutsägbart. Det liggande formatet har framåtrörelse
och uppfattas ofta som mer aktivt och framträdande än det stående formatet. Med ett
kvadratiskt format skapas lika stark spänning i höjd och i bredd. Vilket format som är
lämpligast att använda beror på vad det som formges ska användas för och med hjälp av
text och bild går det att styra hur ögonen läser av annonsen (Frank et al., 2004).
2.3.2

Bilder och bildkomposition

Bildkomposition handlar om att kommunicera med bilder genom att lyfta fram budskapet
i bilden och det sammanhang som bilden visas i. För att bilden ska gå att läsa på rätt sätt
och för att budskapet ska nå fram bör den vara välkomponerad (Bergström, 2000). En bild
används oftast som ett komplement till texten för att göra innehållet tydligare och bilden
hjälper även till att skapa ett intresse då bilden ofta är det första mottagaren lägger märke
till (Hansson et al., 2004). Även Koblanck (2003) är inne på samma spår då hon anser att
bilden oftast är det element som fångar mottagarens uppmärksamhet först, vilket gör att
bilden har en viktig roll i annonsen.
Eftersom bilden spelar en så pass viktig roll måste bilder som används i en annons eller en
kampanj ha en komposition som tillfredsställer beställarens kommunikativa krav, samt att
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bilden tillfredsställer mottagaren och fångar dess sökande öga. En bild som används i en
annons måste hålla hög kvalité eftersom mottagaren ofta är hård i sin bedömning och om
bilderna som används är av sämre kvalité kan företaget bakom annonsen ses som oprofessionell och dålig (Bergström, 2000).
Kompositionsarbetet börjar när fotografen ska fotografera objektet. Var fotografen placerar objektet på bilden skapar en viss komposition. Det mänskliga ögat har en förkärlek till
symmetri eftersom symmetri i bilden skapar balans och ordning vilket mottagaren vanligtvis föredrar. För att skapa symmetri placeras därför objektet ofta i mitten av bilden. Bilder
som är symmetriska kan dock uppfattas tråkiga och därför väljer fotografen ibland en mer
asymmetrisk komposition, där objektet till exempel står en bit till vänster, för att skapa
dynamik och kontrast i bilden. Det finns dock andra sätt att skapa kontrast och dynamik i
en bild. Detta kan uppnås med hjälp av de fyra grundläggande kontrastprinciperna; storlek,
form, styrka och färg. Det gäller att med hjälp av kontrast få de olika elementen i bilden
att förstärka varandra. och med hjälp av kontraster balanseras spänningsfältet mellan ordning och kaos (Bergström, 2000).
2.3.3

Typografi

Typografi är konsten att använda sig av typsnitt, alfabetet och dess hjälptecken för att
utforma ord i form av bilder (Hansson et al., 2004). Typografin klär de verbala orden med
en visuell figur för att skapa någonting som tilltalar mottagaren (Frank et al., 2004).
Det finns flera olika teckensnitt att välja mellan och utbudet är stort och utseendet på de
olika typsnitten varierar i hög grad. Vissa teckensnitt är mer lättlästa än andra. Raka teckensnitt med seriffer används oftast i en brödtext då de är mer lättlästa medans sanserifer
är vanligare i rubriker och i annonser eftersom de är mer iögonfallande, starkare och mer
uttrycksfulla än seriffer vilket då gör rubriken mer grafiskt effektiv (Felici, 2003). Sanserifer
är även mer passande i annonser och reklamaffischer eftersom de har en enklare form och
kan läsas på håll (Hellmark, 2006).

Felici (2003) anser att användandet av färg i text kan göra att texten hamnar utanför ramarna. Det krävs en hög kontrast mellan text och bakgrund och vid användandet av färg
krävs det att färgen är mycket starkare och mörkare än bakgrunden. Om detta inte är fallet
så måste texten göras mycket större för att kunna urskiljas från bakgrunden på ett bra sätt.
Sanserifer fungerar oftast bättre i samband med färg än seriffer eftersom sanserifer oftast
är starkare och tydligare än seriffer (ibid.).
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2.4 Att skriva för reklam
När man som formgivare skapar reklambilder är det viktigt att budskapet och texten är
stark och tydlig. ”Sälj inte produkterna och tjänsterna, sälj resultatet” är en grundregel för
framgångsrik reklam. Det gäller att visa att du har lösningen på ett problem som mottagaren kan tänkas ha. Hur hjälper ditt företag mottagaren och hur gör du livet enklare för
mottagaren? Det som skrivs ska vara tydligt så att mottagaren snabbt förstår vad som annonsen säger (Hansen, 2004). Vad är det du gör reklam för? är det en produkt? en idé? en
image? och vem är reklamen inriktad till? För att annonser ska fungera gäller det att även
att använda ett språk som passar mottagaren (Goddard, 2001).
Utöver språket i reklam anser Hansen (2004) att det finns flera saker man bör ha i åtanke.
Din idé ska vara stark så att ditt budskap inte bara glider förbi bland alla andra reklambilder.
Försök alltid att vara innovativ trots att det ofta kan vara riskfyllt och tänk på att en bild
hjälper till att inbjuda till läsning men bilden bör inte ersätta all text, utan text och bild ska
samarbeta med varandra och ge varandra kraft (ibid.).
Orden du väljer att använda har en avgörande roll i hur effektiv annonsen kommer att bli.
Med texten ska sändaren få mottagaren att agera på något vis. Det gäller för sändaren att
hitta ett sätt att nå ut till mottagaren och få dennes uppmärksamhet (Goddard, 2001). Även
Hansen (2004) menar att ordvalen är viktiga och med hjälp av en stark rubrik fångas mottagarens intresse. Om rubriken är misslyckad och dålig så spelar det ingen roll hur bra
texten som kommer därefter är eftersom mottagaren troligtvis inte kommer att läsa vidare
om inte rubriken är slagkraftig (ibid.).

2.5 Kommunikationskanaler
Greenyer (2004) talar om kommunikationskanaler och om hur det är viktigt att veta vilken
kommunikationskanal som är bäst att använda sig av för att nå ut till målgruppen. Det
finns flera olika kommunikationskanaler som marknadsföraren och företaget kan använda
för att nå ut till målgruppen. Det kan vara allt från TV-reklam till reklam på internet och
sociala medier, samt reklam du får direkt i brevlådan. Kommunikationskanalerna har ökat
markant över de senare åren och ökar även möjligheterna för marknadsföraren att nå ut
till målgruppen (ibid.).
Fler och fler företag använder sig av flera olika kommunikationskanaler samtidigt i sin
marknadsföring, speciellt om de gör en kampanj som ska nå ut till majoriteten av målgruppen. Användandet av flera kanaler innebär en större chans att kunden att minns kampanjen
eller reklamen och ökar inköpet av produkten eller tjänsten som visas. Frågan är bara vilken
av alla dessa kanaler är mest effektiv? Det gäller att finna ett sätt att kombinera kanaler och
få förståelse för hur mycket målgruppen använder olika kommunikationskanaler för att få
en inblick i hur mycket uppmärksamhet de ger till reklamen som visas på dessa (Greenyer,
2004.).
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Att välja kommunikationskanaler har visat sig vara en svår uppgift. Traditionella medier
som TV, radio, tidningar och tryckt reklam är fortfarande väldigt intressanta för mottagaren, men den snabba och ihållande ökningen av internet har ökat möjligheterna och
intresset att använda fler kanaler än de traditionella kanalerna. Företag har börjat satsa mer
på de nya kanalerna för att öka effekten av reklamen (Danaher & Dagger, 2013).
2.5.1

Sociala medier

Människor kommunicerar med varandra genom ett antal olika kanaler och utvecklingen av
sociala medier så som Facebook, Twitter, bloggar och andra kanaler har en betydande roll
i kommunikationen mellan olika individer (Berger & Iyengar, 2013). Det har blivit vanligt
att företag använder sociala medier som kommunikationskanal för att marknadsföra varumärken, produkter och tjänster. Exempelvis använder uppdragsgivaren Zest sociala
medier, främst Facebook, för att få kontakt med mottagarna samt visa upp sina produkter.
Sociala medier gör det enkelt för företagen att samla information om målgruppen vilket
hjälper dem att forma reklam riktat mot en specifik målgrupp (Noort, Antheunis & Verlegh, 2014).
Sociala medier är ett bra sätt att få mottagaren att prata om ditt företag eller dina produkter
och därmed öka spridningen av företaget som i sin tur ska leda till att fler människor lär
känna företaget och väljer att ta del av deras tjänster. Det krävs inte att företaget eller
produkten är välkänd, det som är viktigt är att det du erbjuder är intressant, nytt eller spännande. Om det är tillräckligt intressant för att mottagaren ska vilja prata om det, så ökar
möjligheterna för spridning. Sociala medier gör det enkelt för företagen att sprida sitt budskap (Berger & Iyengar, 2013).
Reklam på sociala medier är ofta kampanjer som ska leda till att mottagaren interagerar
med företaget på något sätt. Interaktiva kampanjer består vanligtvis av tre komponenter.
Den första är reklam i form av banner eller reklambilder som ska fungera som en utgångspunkt som ska sprida kampanjen och dra uppmärksamhet till den. Den andra
komponenten är själva kampanjen som ska få mottagaren att interagera på något vis, till
exempel med en tävling av något slag. Den tredje komponenten är virtuell funktion där
mottagaren ska dela kampanjen med sina bekanta till exempel genom att publicera kampanjen på sin profil på till exempel Facebook. Interaktiva kampanjer hjälper individen att
exponera sig själv genom att dela saker de gör med andra. Detta ökar i sin tur mottagarens
tycke för företaget samt skapar en relation mellan företaget och mottagaren. Utöver detta
delas och sprids kampanjen till andra individer (Noort et. al., 2014).
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2.6 Reklam och Konsumtion
För att skapa reklam eller kampanjer för mat eller restauranger är det viktigt att känna till
vad som driver konsumenter att välja en viss typ av kost. Det är viktigt för avsändaren att
veta hur man ska gå tillväga för att nå ut till sin målgrupp på ett lämpligt och effektivt
sätt.Vilken typ av mat som en individ väljer att konsumera beror på olika faktorer. Bland
annat söker man som konsument ofta efter mat och produkter som på något sätt är hälsosamt eller på annat sätt fördelaktig. Många konsumenter blir ofta motiverade till att välja
mat utifrån vad maten innehåller för ämnen och hur mycket näring man får. Som konsument undviker oftast mat som innehåller ämnen som anses vara dåliga och man söker ofta
mer efter mat som innehåller goda näringsämnen. Det kan därför vara bra att avsändaren
visar upp fördelarna med maten i reklamen (Choi & Springston, 2014). Detta är någonting
som reklambranschen börjat använda sig av mycket inom matreklam (Choi, Paek & King,
2012).
Kareklas, Carlson och Muehling (2014) skriver i artikeln ”I eat organic for my benefit and
yours: egoistic and altrustic consideration for purchasing organic food and their imprication for advertising strategists” att trots att konsumenter blivit allt mer intresserade av
ekologisk mat, har inte alla alltid en positiv syn på reklam för ekologisk mat. Att man som
konsument väljer att köpa ekologisk mat drivs inte enbart av att det ofta är mer hälsosamt
för individen själv, utan man väljer ekologiskt även på grund av andra faktorer, till exempel
på grund av att det är bra för miljön. Det som visat sig oftast få människor att konsumera
ekologisk mat är att det inte bara gynnar dig själv, utan det gynnar även andra. Detta visar
att de annonser som kombinerar de egoistiska fördelarna (till exempel hälsa) med de fördelarna som gynnar andra (till exempel att det är bra för miljön) har bäst effekt på
konsumenten (ibid.).
Konsumenter uppfattar ofta mat som mer nyttig om det är synligt i annonser eller bilder
på maten att den innehåller goda näringsämnen och mat som marknadsförs som ”god”
uppfattas mer ofta som onyttig. Med hjälp av reklam kan avsändaren även hjälpa konsumenter att välja bra mat med bättre näringsämnen eftersom att reklam även fungerar som
en informationskälla för människor (Choi et. al., 2012).
När en konsument söker efter mat är det oftast två huvudkategorier som driver människor.
Dessa är smak och hur pass nyttig maten är. Dessa är även de två huvudargument som
används mest i reklambranschen. Tidigare var det mer vanligt att enbart framhäva smaken
men eftersom människor blir allt mer intresserade av hälsa och säker mat som är bra för
kroppen, har man även börjat framhäva dem delarna i maten mer i reklam. Vilken av dessa
som bör framhävas i reklamen beror helt på vilken typ av mat det är. Om maten inte
innehåller goda näringsämnen, är det mer passande att framhäva att maten har extra god
smak och om maten är nyttig är det passande att även framhäva detta i reklamen (Kim,
Cheong & Zheng, 2009).
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3 Metod
I detta kapitel ska vi presentera och motivera den metod vi använde oss av. Vi gjorde en
kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarades av målgruppen för kampanjen. Syftet med undersökningen var att få reda på vad målgruppen har för vanor vad
gäller att äta lunch ute och deras matpreferenser. Syftet var även att ta reda på vilken kommunikationskanal målgruppen föredrar att använda, samt hur de oftast får höra talas om
nya restauranger.

3.1 Metodval
I detta projekt användes kvantitativ målgruppsundersökning i form av en enkät som metod
eftersom enkätundersökningar är lämpliga när man vill samla in data från och om en större
population (Ekström & Larsson, 2000). Vi ville ta reda på vilken kommunikationskanal
som är populär bland målgruppen samt vad som är viktigast för målgruppen när de väljer
att besöka en ny restaurang eller café. Genom att göra en enkätundersökning var det lättare
för oss att nå ut till en större population och får därmed en bättre grund för vad vi väljer
att fokusera på i kampanjen.
I Enkätboken (2007), tar författaren Jan Trost upp att ”man brukar tala om ett enkätformulär som ett mätinstrument - det är ett instrument med vilket man mäter människors beteende,
åsikter och känslor.” (ibid.). Eftersom vi är ute efter att få reda på målgruppens beteende
och åsikter är därför den här typen av metod passande för projektet.

3.2 Population och urval
Eftersom uppdragsgivarens lokal ligger i Karlstad samt att deras kunder och potentiella
kunder troligtvis är från Karlstad delades enkäten enbart ut till Karlstadbor. Mer specifikt
delades enkäten ut till personer som jobbar på närliggande platser och som rör sig i området eftersom att dem är vår målgrupp.
Inom det område som vi valde att se som vår population finns det företag med sammanlagt
kring 200 anställda. Vi valde att fråga fem av dessa företag som står för drygt 100 av de
anställda som finns i området, det vill säga ungefär hälften av vår population. Vi bad även
människor som rör sig i området att besvara enkäten då vi tror att även de är potentiella
kunder.
Urvalet som gjordes motiveras med att det var de företag som var lättast att kontakta och
de stod för en stor del av de anställda i området.
Eftersom att vi strävade efter att få ett representativt urval valde vi att rikta undersökningen
till den målgrupp som vår kampanj är tänkt att nå ut till, vilket innebär att populationen
och urvalet består av de personer som är viktiga för oss. Att vi valde en såpass liten och
begränsad population beror på att vi ansåg att det exempelvis inte var viktigt för oss att ta
reda på vilka åsikter eller vilket beteende människor har i en annan stad, då kampanjen
förväntas ha en begränsad lokal räckvidd.

19

3.3 Tillvägagångssätt
För att få kontakt med målgruppen skickade vi mail till alla företag där vi beskrev syftet
och innebörden av undersökningen samt frågade om de har tid att besvara enkäten. Vi
frågade hur de i sådana fall föredrar att besvara den och de företag som valde att besvara
enkäten ville göra det på webben.
Länken till webbenkäten skickades via mail till företagen. Svarstiden på undersökningen
var en vecka för att ge respondenterna tid att besvara enkäten. Efter fem dagar skickades
en påminnelse till samtliga företag för att öka svarsfrekvensen (Ekström & Larsson, 2000).
För att få in data från personer som rör sig i området gick vi till området och frågade
förbipasserande människor om de hade tid och lust att besvara enkäten. Även här förklarade vi syftet och att alla som deltar är anonyma. När svarstiden hade passerat och all data
var insamlat kodades och inlästes det i statistikprogrammet SPSS.
3.3.1

Utformning av enkät och enkätfrågor

Enkätfrågor se bilaga (1)
Den webbaserade enkäten utformades i programmet ”Google Drive” som erbjuder webbaserad redigering och utformning av dokument inklusive enkäter. Vi valde att skapa
enkäten i ”Google Drive” eftersom de erbjuder en funktion som gör det möjligt för oss
att dela enkäten genom att ge respondenten en webbadress som leder till den. Utöver detta
har de en funktion som kräver att respondenten besvarar alla frågor i enkäten, vilket hjälper
till att undvika bortfall.
Enkäten består av 10 frågor. Vi ville göra den så kort och koncist som möjligt så att det
gick snabbt att besvara den eftersom många varken hade tid eller lust att besvara frågor
under sin fritid.
I enkäten har vi använt oss av sak-frågor och attityd- eller åsiktsfrågor. Sakfrågor är de
frågor som behandlar faktiska förhållanden, till exempel kön och ålder. Vi bad respondenterna att besvara dessa frågor för att se om det finns några tydliga och betydelsefulla
skillnader mellan åldrarna och könen. Detta är även viktigt eftersom vi har ett representativt urval.
Attityd- eller åsiktsfrågor är bland annat sådana frågor där respondenten kan svara “alltid”,
”ofta”, ”aldrig” o.s.v. Den typen av frågor lutar sig mer mot respondentens attityd.
”Upplever du att det är svårt att hitta restauranger som erbjuder mat som passar din kosthållning?”
Detta är ett exempel på en attityd- eller åsiktsfråga i enkäten. Med denna fråga är vi ute
efter respondentens åsikt om en specifik sak (Trost, 2007).
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3.4 Metodkritik
Kritik som oftast uppstår mot kvantitativa metoder så som enkätundersökningar är kopplingen mellan teori och empiri. Det kan vara problematiskt att hitta mätbara indikationer
på det man vill studera. För att undvika att det uppstår problem med validitet måste man
i sin enkät använda sig av rätt typ av frågor med hjälp av vilka man verkligen kan mäta det
som ska mätas. Ett annat problem som förekommer är att det kan vara problematiskt när
man ska generalisera från det urval som gjorts och sedan kunna dra slutsatser om att det
är så alla i populationen tycker. Det är därför viktigt att bestämma och klargöra vilken
population som frågorna riktar sig till. För att en kvantitativ undersökning ska vara representativ och för resultatet ska kunna säga någonting om den grupp personer som
problemställningen berör krävs svar från stora delar av populationen (Ekström & Larsson,
2000).

3.5 Reliabilitet och validitet
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att en mätning är stabil och inte utsatt för till
exempel slumpinflytelser. Alla i urvalet ska besvara samma frågor och situationen ska vara
lika för alla. Man ska kunna använda samma metod, det vill säga mäta någonting på samma
sätt vid en annan tidpunkt och få samma resultat.
Trost (2007) listar fyra komponenter som man avskiljer hos begreppet reliabilitet:
Kongruens - Handlar om likheten mellan frågor som avses mäta samma sak.
Precision - Handlar om hur noggrann intervjuaren är med att registrera svar. Men även om
hur respondenten svarar.
Objektivitet - Handlar om hur intervjuaren registrerar enkäten. Om olika intervjuare registrerar samma sak likadant är objektiviteten hög.
Konstans - Handlar om tiden. Den förutsätter att fenomenet, eller vad det är fråga om, inte
ändrar sig under tidens gång (ibid.).
Kongruens är relevant för enkätundersökningar och för ökad tillförlitlighet har populationen i denna målgruppsundersökning besvarat samma enkät bestående av samma frågor.
Precision är även viktigt när man använder enkät som metod. Det handlar då om den
typografiska utformningen av enkäten och det gäller för intervjuaren att utforma enkäten
så att det är lätt för respondenten att fylla i svaren (Trost, 2007). För att öka reliabiliteten
har enkäten utformats i det webbaserade programmet ”Google Drive” - Där man kan
skapa enkla och lättlästa enkäter. I enkäten har vi strävat efter att använda oss av ett lätt
språk för att öka förståelsen av enkäten och därmed tillförlitligheten i undersökningen.
Om enkätundersökningen är objektiv innebär det att samtliga inblandade som kodar och
läser datan uppfattar frågorna och svaren på samma sätt, det vill säga att det inte finns rum
för subjektiva tolkningar (Trost, 2007). För att öka möjligheterna för objektivitet har datan
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kodats utefter litteratur som behandlar denna typ av metod, samt genom att inte vi undvikt
att använda vaga uttryck i frågorna eller svarsalternativen så att de inte missuppfattas av
varken respondenten eller den som kodar (Ekström & Larsson, 2000).
Validitet handlar om giltighet, och att mäta det man verkligen vill mäta. En undersökning
har hög validitet om den insamlade empirin är relevant för studiens syfte. Validitet handlar
om giltighet, och en resultatet från undersökningen kan ses som giltigt om det är relevant
för dess syfte (Ekström & Larsson, 2000).
För att kunna få resultat som är relevant för vårt syfte formulerade vi 10 frågor, varav 3 av
frågorna är så kallade bakgrundsfrågor. De bakgrundsfrågor vi använde oss av var ålder,
kön och utbildningsnivå.
För att få reda på respondenternas matpreferenser ställde vi följande fråga:
”Följer du en särskild kosthållning?”

För att ta reda på vilka lunchvanor de har ställde vi följande frågor:
”När du jobbar, hur ofta händer det att du köper lunch på en restaurang/café?”
”Om du sällan eller aldrig köper lunch från en restaurang/café, vad beror det på?”

För att ta reda på vilka kommunikationskanaler de använder ställde vi följande frågor:
”Vilket av följande medium använder du mest?”
”Hur blir du oftast informerad om restauranger/caféer?”

Vi valde även att ha en fråga som vi tänkte skulle hjälpa oss när vi kom på en idé till
kampanjen och även när vi skulle utforma våra kampanjbilder.
”Hur viktiga är följande faktorer för dig när du ska besöka en restaurang?”
Alternativ: Ekologiskt, Fairtrade, Hälsosamt och Närodlat.
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3.6 Resultat och analys från målgruppsundersökningen
Under denna rubrik redovisas resultatet från den kvantitativa undersökningen som gjordes
i form av enkät. Här redovisas även en analys av resultatet som vi genom undersökningen
har kommit fram till.
3.6.1

Resultat

I undersökningen deltog tre av de fem företag som fick förfrågan om att vara med och
besvara enkäten. Av dessa tre företag fick vi 51 svar. Utöver dessa fick vi svar från 20
personer som rörde sig i området. Sammanlagt medverkade 71 personer i undersökningen.
Av dessa var 60 % kvinnor och 40 % var män.
Tabell 1: Fördelningen mellan män och kvinnor i målgruppsundersökningen
Män
28

Kvinnor
43

Figur 1: Antalet anställda som följer någon särskild kosthållning
I figur 1 kan vi se att majoriteten av de som svarade följer ingen särskild kosthållning. 20
av de 71 personer som besvarade enkäten angav att de följer någon särskild kosthållning.
Vegetarian och laktosfritt var de kosthållningar som var mest populära bland respondenterna.
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Figur 2: De kommunikationskanaler respondenterna använder mest
I figur 2 kan man se att den kommunikationskanal som majoriteten av respondenterna
använder mest är internet. 31 av 71 respondenter angav att internet var den kommunikationskanal de använder mest. Sociala medier och TV är de två kommunikationskanaler som
används näst mest.

Figur 3: Så hör respondenten talas om nya restauranger
Figur 3 visar att majoriteten av respondenterna hör talas om nya restauranger genom rekommendationer från andra. 38 av 71 säger att detta är sättet de får reda på nya
restauranger. Sociala medier, internet och tidning var även populära sätt att få information
om nya restauranger.

24

Figur 4: Hur viktigt är det att en restaurang respondenten besöker har ekologisk mat, mat som är hälsosamt, fairtrademärkt och närodlad/närproducerad mat
Figur 4 visar hur pass viktigt det är för respondenten att restaurangen de besöker erbjuder
mat som är ekologisk, hälsosam, fairtrademärkt och närodlad/närproducerad. Figuren visar medelvärdet av varje faktor. Av de fyra faktorerna var ”Hälsosam” mest viktigt och
”Fairtrade” var minst viktig.
Resultatet visar målgruppens vanor och intressen vad gäller bland annat mat, restaurangbesök samt kommunikationskanaler. Resultatet visar tydligt att majoriteten av målgruppen
inte följer någon av de kosthållningar som angavs i enkäten. Man kan även se att internet
är den kommunikationskanal som respondenterna använder mest. Respondenterna besöker oftast restauranger som de har blivit rekommenderade om och samtliga tycker att det
är någorlunda viktigt att maten restaurangerna erbjuder är ekologisk samt hälsosam.
3.6.2

Analys

Utifrån målgruppsundersökningens resultat kan vi se att majoriteten av målgruppen inte
följer någon särskild kosthållning. Vad detta beror på är oklart, men det kan bero på att de
helt enkelt är ointresserade av detta. Det kan även vara så att de är omedvetna om fördelarna med den typen av mat som presenteras. Det kan därför vara viktigt att informera
målgruppen om fördelarna med den typen av kost, vilket sedan kan leda till att de väljer
att testa sådan mat.
Efter att ha räknat ut medelvärdena kan vi utifrån dessa konstatera att målgruppen tycker
att det är någorlunda viktigt att maten på restaurangen de besöker är ekologisk, det kan
därför vara bra att påminna mottagaren om fördelarna med ekologisk mat och framhäva
att maten på uppdragsgivarens restaurang är ekologisk. Målgruppen anser även att det är
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någorlunda viktigt att maten är närproducerad/närodlad samt hälsosam. Målgruppen anser
dock inte att fairtrademärkt mat är lika viktigt och medelvärdet på det blev bara 3. Dessa
faktorer är tydligt någonting majoriteten av målgruppen har i åtanke när de ska välja restaurang, trots att de själva inte följer någon särskild typ av kosthållning. Vi kunde tydligt
se att de ändå på något sätt är intresserade av mat som är bra och god på annat vis än bara
på smaken. Detta visar att möjligheten finns att målgruppen vill besöka en restaurang som
erbjuder den typen av mat.
Majoriteten av målgruppen sa att de får rekommendationer om nya restauranger och caféer
från andra. Men eftersom internet och sociala medier var vanligt förekommande mediekanaler bland målgruppen visar det att genom att använda internet och sociala medier kan vi
på något sätt nå ut till dessa människor. Även TV var en populär kommunikationskanal
och kan därför vara en bra kanal att använda om man vill nå ut till målgruppen.
3.6.3

Bortfall

Bortfall är någonting som förekommer ofta i någon grad i alla undersökningar. I denna
undersökning förekom externa bortfall, vilket innebär att vissa väljer, av olika skäl, att inte
besvara enkäten (Ekström & Larsson, 2000). Två av de fem företag som fick förfrågan om
att vara med i undersökningen valde att inte medverka i undersökningen av oklara skäl.
Detta gjorde att svarsfrekvensen minskade men vi valde att fullfölja undersökningen trots
detta.

3.7 Etikdiskussion
När vi kontaktade företagen via mail, samt de fotgängare som deltog i undersökningen
förklarade vi i första hand forskningsuppgiftens syfte. Vi gav dem sedan möjligheten att
själva bestämma om de vill delta i undersökningen efter att de hört syftet. För att alla
medverkande ska förbli anonyma bad vi dem att inte uppge sitt namn. Vi valde även att
inte ha med namnen på företagen som deltog i undersökningen för att på så sätt försäkra
att alla som deltog i undersökningen förblir anonyma. Uppgifterna som samlades in i samband med undersökningen användes enbart i forskningsändamål och kommer inte att
användas till annat. Att ställa frågor som specifikt rörde Zest hade kunnat vara användbart
i vår undersökning. Det som fick oss att välja att inte göra det var att vi kände att det finns
en risk för att de tillfrågade skulle uppfatta vår undersökning som reklam för företaget i
fråga. Vi tror att det hade resulterat i en lägre svarsfrekvens då undersökningen hade verkat
mindre seriös.
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4 Lösning
I detta kapitel kommer lösningen på problemet och utformandet av kampanjen att presenteras och motiveras och vi kopplar tillbaka till teori och analys från
målgruppsundersökningen. Slutproduktionen resulterade i tre bilder som ska vara en utgångspunkt till kampanjen och locka uppmärksamhet till den. Dessa är skapade med grund
i företagets varumärke och identitet samt estetikens grundprinciper. Vi har även använt
oss av grafisk formgivning och dess principer som verktyg när kampanjbilderna utformades. Resultatet från målgruppsundersökningen ligger som grund till
kommunikationskanalen som kampanjen ska visas på. Ytterligare idéer och riktlinjer om
hur uppdragsgivaren ska arbeta vidare med kampanjen är också en del av slutprodukten,
och kommer även att presenteras här i vår lösning. Uppdragsgivarens önskemål, deras grafiska profil, våra egna erfarenheter och kunskaper utgjorde tillsammans med teorikapitlet
och målgruppsundersökningen grunden för lösningen.
Grafisk profil se bilaga (2)
Kampanjbilder se bilaga (3), (4) och (5).
De tre kampanjbilderna som levereras till uppdragsgivaren Zest är den första delen av
kampanjen. Den andra komponenten som ska få mottagaren att interagera på något vis,
samt den tredje komponenten som går ut på att mottagaren delar kampanjen med sina
bekanta, är i detta fall hashtaggen som ska få mottagaren att lägga upp egna bilder från
Zest på sin profil med hashtaggen #Godaremat. I de flesta sociala medier idag förkommer
så kallade ”hashtags”, som används för att kunna söka på specifika inlägg och för att kunna
se vad andra skrivit om samma ämne. Vem som helst kan använda hashtags, privatperson
som företag, men det är vanligt att man som företag etablerar egna hashtaggar i sociala
medier exempelvis i samband med en kampanj för att uppmuntra andra till att använda
dessa hashtags och för att på så sätt få bättre spridning (Carlsson, 2010).
Att välja kommunikationskanal är svårt och det gäller att hitta den kanal som gör att man
når ut till majoriteten av målgruppen (Greenyer, 2004). Målgruppsundersökningen visade
att internet och sociala medier är de kommunikationskanaler som målgruppen använder
mest och därför föll valet av kommunikationskanal som kampanjen ska gå på, på just sociala medier.
Sociala medier är även ett bra sätt för mindre företag att nå ut till målgruppen och få mottagaren att prata om företaget och kampanjen med andra och därmed öka spridningen av
kampanjen (Berger & Iyengar, 2013). Då uppdragsgivaren Zest är ett mindre företag är
sociala medier ett bra sätt att sprida deras spännande och intressanta budskap och den
speciella mat de har att erbjuda.
Oftast när företag gör en kampanj använder de sig av sociala medier eftersom det är ett
bra sätt att få mottagaren att interagera med företaget (Noort et. al., 2014). Vi vill få mottagarna att interagera med företaget genom använda hashtaggen #Godaremat och genom
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att i första hand publicera kampanjen på Facebook och Instagram blir det enkelt för mottagaren att göra detta.
Målgruppsundersökningen visade att majoriteten av målgruppen inte följer någon särskild
kosthållning, men är ändå intresserade av och tycker att det är viktigt med ekologisk, fairtrademärkt och närodlad/närproducerad mat. Att de inte följer någon specifik kosthållning
kan tolkas som att de kanske behöver mer kunskap eller bara är omedvetna om att det
finns flera olika bra alternativ som man kan testa som inte bara är ekologiskt, fairtrade eller
närproducerat/närodlat utan också bra på annat sätt. Vi har därför valt att framhäva den
speciella kost som Zest erbjuder samt rikta uppmärksamheten på vad den maten är och
varför den är bra och ”god”. Om målgruppen blir mer medveten om kosten som finns på
Zest, kan det öka deras intresse att prova den typen av mat. Då vi kunde se att de dels
tycker att sådana frågor är viktiga, är möjligheten större att den kan tänkas vilja testa på
den speciella kosten som uppdragsgivaren har i sin restaurang.
Hansen (2004) skriver att “sälj inte produkterna eller tjänsten, sälj resultatet” är grunden
för framgångsrik reklam. I kampanjen har vi därför lyft fram ”godare mat” som någonting
mer än att bara produkterna på Zest är goda. Vi ville visa att det handlar om någonting
mer än smaken. Genom att se till att maten är ekologisk, producerad eller odlad av människor som arbetar under rättvisa förhållanden, hälsosam och ger oss energi så är maten
god ur fler än en aspekt. I kampanjbilderna ville vi visa vad resultatet eller effekten är från
att man äter den maten som serveras på Zest och inte bara smaken (ibid.).
Hansen (2004) menar även att det lönar sig att ge ett löfte som skiljer sig från andra produkter och därför valde vi att framhäva det som är unikt för Zest (ibid.). I kampanjbilderna
belyser vi delar av Zest unika utbud bestående av raw food, ekologisk mat, vegansk- och
vegetarisk mat samt superfood. Goddard (2001) skriver att det gäller att med budskapet
hitta ett sätt att nå ut till mottagaren och fånga dess intresse. För att fånga mottagarens
intresse har vi därför dels använt oss av stora bilder, som hjälper till att inbjuda till läsning,
samt genom rubriken ”#Godaremat”. Rubriken och bilden ger varandra kraft och ska få
mottagaren att bli intresserad av vad kampanjbilden är till för (ibid.). Rubriken ska vara
slagkraftig för att få mottagaren att fortsätta läsa vad som står på kampanjbilden (Hansen,
2004), vi valde därför att ha en kort och annorlunda rubrik som förhoppningsvis inbjuder
mottagaren till läsning. Mottagaren ska bli intresserad av vad godare mat är och därför
kommer även en mindre text efter rubriken där de får det förklarat för sig. De tre kampanjbilderna håller alla samma tema, men förklarar och visar upp olika kosthållningar
(ibid.).
Uppdragsgivaren är väldigt mån om sitt varumärke och sin identitet och det var viktigt att
hålla detta i åtanke när kampanjbilderna skapades. Vi jobbade med att förstärka deras nuvarande varumärke och att budskapet och utseendet på kampanjen stämmer överens med
deras nuvarande profil och deras värderingar inom företaget. Vi ville inte bara uppmärksamma Zests utbud av mat, utan även den livsstil som de försöker sälja in. Genom att
förmedla den livsstil och de värderingar som varumärket står för så kan vi förmedla något
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som människor vill identifiera sig med, och skapa en samhörighet mellan människor som
identifierar sig med samma varumärke (Coleman & Williams, 2013).

4.1 Estetik
När vi utformat våra kampanjbilder utifrån grafiska formgivningsprinciper så har vi automatiskt jobbat utifrån några av de principer som finns inom estetiken, och som kallas för
visuell logik. Dake (2005) talar om att det är viktigt att förmedla en känsla av realism i ett
visuellt uttryck, vilket vi försökt uppnå genom använda realistiska element i våra bilder. Vi
anser att det finns djup och skuggor i våra bilder som gör att de lever upp till denna princip,
och tror även att den bakgrund vi använt oss av i bilderna också framkallar en känsla av
just realism. Vi har strävat efter att inte använda oss av mycket retuschering och manipulation av våra bilder så att våra bilder ska kunna uppfattas som äkta och trovärdiga (ibid.).
Vi har även haft helhetsprincipen i åtanke när vi utformat våra annonser. Genom att se till att
det finns ett samband mellan alla element i bilden och försökt att undvika onödiga objekt
som kan störa sammanhållningen, så kan mottagaren få en känsla av helhet när han eller
hon ser på bilden vilket resulterar i att mottagaren kan uppfatta budskapet mer effektivt
utan störningar (Dake, 2005).
För att kunna styra vad mottagaren uppmärksammar i bilden, så finns principen kontroll av
riktning. Genom att se till att det finns kontraster i bilden, så har vi försökt framhäva det
som är viktigt i bilden. Vi har använt vit text på en svart bakgrund, för att framhäva text.
För att framhäva motivet har vi valt att använda oss av neutrala färger i bakgrunden, för
att skapa kontrast mot de färger som finns naturligt hos motivet (Dake, 2005).

4.2 Grafisk formgivning
Utöver uppdragsgivarens nuvarande grafiska profil bestående av logotyp, typsnitt och illustrationer, har principer och verktyg inom grafisk formgivning tillämpats när
kampanjbilderna i detta projekt skapades.
Kampanjbildernas layout styr hur den läses och med hjälp av layouten kan man som formgivare lyfta fram det viktigaste i bilden, samt förstärka budskapet (Koblanck, 2003). Det
viktigaste i dessa kampanjbilder var att göra målgruppen medveten om vilka produkter och
mat som uppdragsgivaren Zest har att erbjuda. Utöver detta var det viktigt att informera
och uppmärksamma att företaget över huvud taget finns.
För att hjälpa mottagaren att uppmärksamma maten har vi använt oss av stora bilder där
produkterna syns tydligt. Bilder används oftast i samband med texter för att förstärka budskapet (Bergstöm, 2000). Bilden hjälper även till att fånga mottagarens intresse (Hansson
et al., 2004) vilket är viktigt för detta projekt eftersom syftet är i första hand att uppmärksamma uppdragsgivarens företag och de produkter de erbjuder. Drar kampanjbilderna tills
sig mer uppmärksamhet så är möjligheten större att målgruppen även uppmärksammar
företaget. För att företaget inte ska ses som oprofessionellt bör bilden hålla hög kvalité,
därför har bilderna på produkterna som använts i kampanjen fotograferats i en studio med
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god teknisk utrustning. Detta hjälper till att skapa ett mer ”professionellt” intryck. Mer
professionella bilder var även en del av det som uppdragsgivaren hade som önskemål.
Objektet, i detta fall produkten och maten, sattes i mitten av bilden för att skapa symmetri.
Vi ville ha symmetri i bilden eftersom symmetri skapar balans och ordning i bilden vilket
mottagaren oftast föredrar (Bergström, 2000).

Symmetrisk bild
Föremålen, det vill säga alla de delar som utgör kampanjbilden, är väl organiserade och i
ordning så att man tydligt kan se det viktigaste i bilderna. Innehållet är arrangerat på ett
symmetriskt sätt för att skapa en känsla av balans och ordning. Formatet på kampanjbilderna är stående kvadratisk form, vilket valdes till dessa kampanjbilder eftersom vi läser
från vänster till höger, uppifrån och ner och för att de ska lättare kunna användas i trycksaker då stående kvadratisk form är vanligast inom tryck (Frank et al., 2004).
Eftersom fotografiet samt hela kampanjbildens layout är symmetrisk och därmed kan uppfattas som kontrastlös och tråkig (Bergström, 2000) har vi skapat kontrast i
kampanjbilderna på annat sätt för att göra dem mer intressanta och iögonfallande.
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Genom att växla de olika elementens storlek får man storlekskontrast och för att uppnå
den typen av kontrast är fotografiet på maten väldigt stor till skillnad från resten av elementen i kampanjbilderna. För ökad spänning i kampanjen har både mjuka och hårda
former använts i bilderna, detta kallas för formkontrast (Frank et al., 2004). Bakgrunden
och den stående kvadratiska formen är hårda och de mjuka formerna i bilderna är till exempel typsnittet som har väldigt mjuka och runda kanter och även maten som håller en
mer mjukare form.
Genom användandet av en svart bakgrund och ett ljust underlag har styrkekontrast skapats. Den nedre delen av bilden är ljus och den övre bilden är mörk, vilken skapar kontrast
i bilden. Den svarta bakgrunden mot den färgglada maten skapar även färgkontrast och
eftersom även texten som används i kampanjbilderna saknar färg var det viktigt att en stor
del av bilderna var färgglada för att få den önskade kontrasten, och därmed få mer uppseendeväckande och intressanta kampanjbilder (Frank et al., 2004). I bakgrunden användes
en griffeltavla som är genomgående i uppdragsgivarens andra marknadsföringsmaterial.
De använder den bakgrunden på deras hemsida samt deras broschyrer. Förutom att skapa
kontrast, användes färg i kampanjbilderna för att förstärka delar av kampanjen (Lupton &
Phillips, 2008).
I kampanjbilderna användes tre typsnitt. Dessa valdes utefter teoridelen om typografi och
efter uppdragsgivarens grafiska profil (Se bilaga 2). I kampanjbildernas rubriker användes
typsnittet ”Cabinsketch”. Detta typsnitt valdes till rubriken eftersom sanserifer används
oftast i rubriker eftersom de har en enklare form och är lättare att läsa på långt håll än
seriffer (Hellmark, 2006), samt på grund av att det är det typsnitt som uppdragsgivaren
använder på deras webbplats samt i annan marknadsföring. För att kampanjen ska ha en
tydlig koppling och stämma överens med företagets varumärke, är det viktigt att använda
ett typsnitt som är kopplat till företaget. Detta bidrar till att mottagaren känner igen varumärket lättare. I texten som beskriver maten som syns på bilden användes typsnittet ”KG
Ten Thousand Reasons”. Detta typsnitt valdes dels för att det är ett sanserif typsnitt och
ska synas från längre håll, men även eftersom det typsnittet ser ut som att det är skrivet
med krita. Det var viktigt att ha ett typsnitt som ut som att det är skrivet med krita för att
hålla samma tema som bakgrunden, som är en griffeltavla. Färgen på texten är vit för att
den ska se ut som att den är skriven med vit krita på en griffeltavla.
Felici (2003) skriver att om man väljer att använda färg i texten ska bakgrunden och texten
ha stor kontrast (ibid.). Genom att ha vit text på en svart bakgrund syns texten tydligt på
grund av att det skapas kontrast mellan dessa två element. Det tredje typsnittet, ”Abadi
MT Condensed Light”, användes till webbadressen och adressen till uppdragsgivarens lokal.

4.3 Reklam och konsumtion
Eftersom forskning visar att man som konsument ofta väljer mat utifrån hur hälsosam
maten är och att man ofta söker efter mat med goda näringsämnen (Choi & Springston,
2014), valde vi att framhäva det ”goda”, det vill säga fördelarna med maten som Zest har
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att erbjuda. Eftersom det har visat sig att konsumenter även väljer mat utifrån hur man
gynnar någon eller något genom sitt val (Kareklas et. al., 2014) valde vi även att framhäva
att maten är odlad på ett sätt som är bra för miljön.
Eftersom man som konsument oftast uppfattar mat som enbart framhävs som välsmakande som onyttig valde vi att ha med en kort text som framhäver de goda näringsämnen
som maten innehåller och därmed understryka att maten på Zest inte bara är god utan
även nyttig i den bemärkelse att de använder sig av råvaror som de själva påstår är bra och
näringsrika. Dessa två argument är de som konsumenten vanligtvis är ute efter när hen
söker efter mat (Kim et. al., 2009) och det var därför även viktigt för oss att få med båda
delarna i kampanjen.

4.4 Utveckling av kampanjen
Vi kommer inte att producera alla delar av kampanjen, utan bara leverera idéer som uppdragsgivaren kan arbeta vidare med. Att uppdragsgivaren själv tar ansvar för att arbeta
vidare med kampanjen är alltså en förutsättning för att den ska fungera i längden. Här
presenterar vi alltså en idé samt riktlinjer för ett vidare arbete med kampanjen när man
genomfört första steget som är de bilder vi har utformat och som ligger till grund för
kampanjen.
När det första skedet av en kampanj är genomfört bör avsändaren använda sig av en reklamaktivitet som uppmuntrar till interaktion från mottagarens sida för att hålla uppe
intresset, därför kommer andra steget av vår kampanj att använda sig av Instagram som
kommunikationskanal. Instagram är ett socialt medium som främst används i applikationsform i mobila enheter. På Instagram delas bild, film och kortare texter. Som användare
väljer man att prenumerera på de personer vars inlägg man är intresserad av att följa. När
det handlar om kampanjer som uppmuntrar till en slags medvetenhet kring exempelvis
miljö, hälsa eller politik har det visat sig att sociala medier som exempelvis Instagram är
extra effektiva eftersom människan uppskattar när han eller hon kan visa upp att hon är
delaktig i sådana frågor och kommer på så vis att engagera sig mer i kampanjens ändamål
(Minton et al., 2012). Tanken är att mottagaren själv ska publicera bilder med koppling till
kampanjens syfte och använda vår hashtag #godaremat för att vara delaktig i kampanjen.
Det går att dela olika typer av material i sociala medier så som text, bild och filmklipp vilket
gör att den här typen av medier har ett brett användningsområde. Eftersom mottagaren
kan ge respons på de reklamaktiviteter som han eller hon tar del av, så får man på så sätt
kontakt med kunderna vilket resulterar i att det inte längre enbart sker envägskommunikation mellan avsändare och mottagare (Bergström, 2012).
Mer konkret så vill vi alltså använda oss av ett interaktivt inslag i kampanjen, där vi vill
uppmana mottagaren till att själv dela med sig av det han eller hon anser är ”godare mat”
genom att använda hashtaggen när hon lägger upp bilder på Instagram. Tanken är att få
människor att engagera sig i kampanjen, och att inspirera andra människor som väljer att
se på andra bilder som blivit taggade. Vi hoppas också att man ska kunna få den där extra
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motivationen till att laga en god och hälsosam måltid om man har en anledning till att visa
upp den för andra.
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5 Metoddiskussion
Vi valde att använda oss av en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning.
Syftet med metoden var att samla in den empiri som skulle hjälpa oss att få reda på mer
information om vår populations vanor och beteenden i frågor som var relevanta för vår
studie. Vi vill i en kort diskussion presentera våra egna tankar kring vad som gick bra, vad
som gick mindre bra och hur vi hade kunnat arbeta annorlunda med metod.
Vi delade ut vår enkät till fem olika företag, dock var det bara tre av dessa företag som
valde att svara på enkäten vilket gav oss en låg svarsfrekvens. Hade vi haft mer tid på oss
hade vi försökt att få fler företag att svara på enkäten samt låtit fler passerande människor
svara på enkäten för att få en högre svarsfrekvens.
Det finns en hel del faktorer som hade kunnat påverka resultatet av vår undersökning. Vi
hade exempelvis behövt veta mer om vilka förutsättningar de tillfrågade i nuläget har när
det gäller att köpa lunch på jobbet då en del av företagen har egna restauranger. Det finns
säkert en skillnad mellan anställda på de företag som har egen restaurang samt de som inte
har det, specifikt om man ser till frågan om huruvida de handlar lunch på jobbet eller har
med sig matlåda.
Vi hade förväntat oss att fler ur målgruppen skulle följa en specifik kosthållning. Trots att
vi hade svarsalternativet ”annat”, angav majoriteten att de inte följer någon specifik kosthållning. Ett misstag vi gjorde var att enbart utgå från de kosthållningar som Zest är
inriktade på, men missade dock att räkna med att exempelvis en diabetiker följer en viss
kosthållning för att hålla sig frisk. Trots att de tillfrågade hade möjligheten att fylla i sitt
eget alternativ så kan detta har skapat förvirring för respondenten. En del av frågorna var
alldeles för ospecifika för att vi egentligen ska kunna dra nytta av dom, till exempel så är
begreppet internet alldeles för stort och vi får i vår fråga om kommunikationskanaler inte
veta hur respondenten använder sig av internet.
Vi valde att se närliggande företag samt förbipasserande människor som vår population
vilket också är problematiskt. Vi vet på ett ungefär hur många som arbetar på de företag
som ligger i närheten, men eftersom att vi inte har genomfört några mätningar på hur
många människor som rör sig i området dagligen så vet vi inte hur stor vår population
egentligen är. Detta bidrar även till att vår undersökning inte kan ses som giltig.
I efterhand känner vi att vi borde ha utgått ifrån en annan population och att vi lagt för
stor vikt vid att just undersöka det vi kallat för vår målgrupp för kampanjen. Vi hade säkerligen kunnat genomföra vår undersökning hos en annan grupp människor där vi lättare
hade kunnat få en högre svarsfrekvens och ett mer representativt och generaliserbart resultat. Vi tror att resultatet hade kunnat hjälpa oss även om det inte var just vår målgrupp
som var de tillfrågade då det inte finns några belägg för att de anställda på de specifika
företagen skulle ha några specifika preferenser eller vanor när det gäller varken kost eller
reklam.
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När vi började med uppsatsen hade vi en idé om att studera innehållet i andra liknande
kampanjer genom en kvantitativ innehållsanalys, men vi fick inte riktigt grepp om hur det
skulle gynna oss då det skulle bli för omfattande att studera hur pass effektiv respektive
kampanj var och hur den togs emot av publiken.
Att istället för en enkätundersökning genomföra intervjuer hade gett oss en mer djupgående förståelse för hur de tillfrågade tänker kring exempelvis olika
kommunikationskanaler. Vi hade också kunnat visa upp olika reklamkampanjer för intervjupersonerna för att undersöka vad de tycker är bra och dåligt med olika kampanjer vilket
dock inte svarar till vårt nuvarande syfte men hade kunnat hjälpa oss i utformandet av
kampanjen.
Vi känner oss överlag inte nöjda med vår undersökning. Resultatet hjälpte oss till viss del
i utformningen av vår kampanj, men vi fick in alldeles för få svar för att resultatet ska
kunna ses som representativt och vi anser inte heller att resultatet är generaliserbart. Resultatet bidrar inte till någon allmän uppfattning kring människors kostvanor eller hur de
ser på reklam eller kommunikationskanaler och undersökningen gav oss inte heller någon
vidare kunskap inom området för medie- och kommunikationsvetenskap.
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6 Diskussion
Vi hade vår teoretiska grund och vår målgruppsundersökning som utgångsläge när vi skulle
utforma vår kampanj men även uppdragsgivarens bemötande samt deras önskemål hade
en betydande roll för vårt resultat. Här vill vi presentera våra egna tankar kring arbetet, vad
som blev mindre bra och hur vad vi hade kunnat göra annorlunda både vad gäller förarbetet och det praktiska utförandet.
Studien gav oss en teoretisk grund i vilka verktyg man som formgivare kan använda för att
nå ut med sin kampanj. Dessa verktyg var användbara då vi använde dem i den grafiska
utformningen av kampanjen och de gav oss en djupgående förståelse för hur man skapar
ett visuellt tilltalande material. Vi tycker själva att man ser en tydlig koppling mellan vår
lösning och vår teoretiska grund, och vi har varit noga med att motivera lösningen utifrån
de teorier och råd som tas upp i vårt teorikapitel.
Uppdragsgivaren gav oss relativt fria tyglar när vi skulle arbeta med vårt projekt men de
hade ändå en del önskemål som vi valde att ta hänsyn till, och vi känner i efterhand att vi
borde ha lagt större vikt vid våra egna preferenser vad gäller det visuella. Vi kände oss
relativt begränsade i vårt arbete då vi exempelvis inte hade tillgång till att fotografera den
mat vi ville. Uppdragsgivaren önskade även att vi använde oss av deras lådor som maten
serveras i, vilket är en tydlig del av deras varumärke men samtidigt är något som inte gör
sig bra på bild. Hade vi haft obegränsad tillgång till material att fotografera hade vår lösning
med största sannolikhet sett annorlunda ut.
Om vi ska sammanfatta hur vi ser på vårt arbete så är vi nöjda med vår teoretiska grund
och hur vi lyckades koppla det till ett skarpt projekt. Vi anser att vi har kunnat presentera
ett exempel på hur man utfrån teori, beprövad erfarenhet och metod kan utforma en reklamkampanj. Rent praktiskt känner vi att vi gjorde så gott vi kunde utifrån det vi hade
vad gäller utformningen av kampanjbilderna. Vi tycker att vår idé är bra och att foto och
redigering håller hög kvalitet vilket egentligen var det enda vi riktigt kunde styra över då vi
inte upplevde ett jättebra bemötande från uppdragsgivarens sida.
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7 Avslutande reflektioner och fortsatt process
Under projektets tid har våra kunskaper inom området ökat markant. I början utökade vi
våra kunskaper inom grafisk formgivning och estetik som kom att ha en stor del i hur
kampanjbilderna skapades. Under projektets process hade vi mycket kontakt med uppdragsgivaren och de hade i början svårt att fastställa exakt vad de var ute efter och vad de
ville ha hjälp med. Detta gav oss väldigt fria händer och uppdragsgivaren var öppen för
våra förslag. Budgeten för detta projekt var dock icke existerande vilket gjorde att vi blev
tvingade till att göra någonting som inte kostar pengar, vilket i sin tur minskade möjligheterna att skapa någonting stort. Det visade sig senare under projektets gång att det inte
krävdes någon budget för att kunna producera någonting som till viss del löser uppdragsgivarens problem.
Uppdragsgivaren hade som önskemål sen början av projektet att de ville ha material som
ser mer ”professionellt” ut än deras nuvarande material. Problemet med detta var att avgöra vad som är professionellt. Utifrån deras dåvarande marknadsföringsmaterial, som ofta
var tagna med mobilkameror och hade därför något sämre kvalitet, och genom att titta på
andra reklamkampanjer kom vi fram till att genom att använda bra teknisk utrustning och
genom att fotografera i studiomiljö kändes reklambilderna direkt mycket mer professionella.
Att komma fram till vad budskapet i kampanjen skulle vara var en lång process. Vi hade
ingen kunskap om vad målgruppen visste eller ville veta om produkterna och kosten på
Zest och visste därför inte heller vad som bör belysas i kampanjen. Detta är grunden till
varför valet av metod föll på en målgruppsundersökning i form av enkät. Genom detta
fick vi bland annat en bild på vad målgruppen har för preferenser vad gäller mat. Det
viktigaste som vi kom fram till tack vare målgruppsundersökningen var dock att det inte
var många i den valda målgruppen som följde någon av de kosthållningar som angavs i
enkätundersökningen, vilket ledde till att vi valde att framhäva och belysa fördelarna med
de olika kosthållningarna som Zest erbjuder. Att få kunskap om vilken kommunikationskanal som målgruppen använder mest var väldigt viktigt för projektet för att kunna nå ut
till majoriteten av målgruppen.
Det var betydligt svårare än väntat att få målgruppen att besvara enkäten, trots att vi gav
dem möjligheten att besvara den både på webben och som en fysisk enkät. Lärdomen vi
tagit från detta är att om man är beroende av andra människor för att lyckas med det man
gör, som till exempel vi var när vi utförde metoden, bör man vara ute i god tid och utföra
metoden i en tidigare fas om det är möjligt. Eftersom två av företagen valde att inte medverka i undersökningen, minskade respondentantalet väldigt mycket.
I målgruppsundersökningen kunde man se att delar av målgruppen föredrog radio och TV,
detta visar att Zest kanske kan utöka sin marknadsföring i dessa kommunikationskanaler.
Möjligheterna att utöka denna kampanj är enorm. Visserligen krävs det mer tidresurser och
en större budget. Men är uppdragsgivare villig att göra någonting som får deras företag att
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bli sett och hört samt vidgar deras kundkrets, är det väsentligt att de lägger mer resurser
på detta.
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9 Bilagor
1. Enkätfrågor
2. Grafisk Profil
3. Kampanjbild 1 - Rawfood
4. Kampanjbild 2 - Superfood
5. Kampanjbild 3 - Ekologisk mat
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Bilaga 1
MÅLGRUPPSUNDERSÖKNING
Vi är två studenter som läser Visuell kommunikation och design på Karlstads Universitet
som just nu håller på med vårt examensprojekt. I samband med projektet vill vi genomföra en enkätundersökning och vår population är anställda på företag inom ett visst
område i centrala Karlstad, och vi hoppas därför att ni är intresserade av att hjälpa oss
genom att svara på några enkla frågor!
Undersökningen är anonym, och resultatet kommer endast att användas i samband med
vårt projekt.
Vi uppskattar ditt deltagande!
1. Ålder:__________
2. Kön:
❏ Kvinna
❏ Man
3. Utbildningsnivå:
Välj högst avslutade.

❏
❏
❏
❏

Grundskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Annan eftergymnasial utbildning

4. Följer du en särskild kosthållning?
Välj ett eller flera alternativ.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Nej
Vegetarian
Vegan
Raw Food
Laktosfri
Glutenfri
Annat:__________
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5. Känner du till en restaurang/café som erbjuder mat som passar din
kosthållning?
❏ Ja
❏ Nej
❏ Följer ingen särskild kosthållning
6. När du jobbar, hur ofta händer det att du köper lunch på en restaurang/café?
❏
❏
❏
❏

Nästan dagligen
Någon gång varje vecka
Några gånger varje månad
Mer sällan eller aldrig

7. Om du sällan eller aldrig köper lunch från en restaurang/café, vad
beror det då?
Svara endast på denna fråga om du valde alternativet “mer sällan eller aldrig” på
föregående fråga. Du kan välja ett eller flera alternativ.

❏
❏
❏
❏
❏

Har inte tid
Det är för dyrt
Har ingen restaurang som serverar lunch i närheten
Föredrar hemlagad mat
Annat:_____________

8. Vilket av följande medium använder du mest?
❏
❏
❏
❏
❏

TV
Internet
Tidning
Sociala medier
Radio

9. Hur blir du oftast informerad om restauranger/caféer?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

TV
Internet
Tidning
Sociala medier
Rekommendationer från andra
Övrigt:__________________
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8. Hur viktiga är följande faktorer för dig när du ska besöka en restaurang?
Att maten som serveras är…..

Ekologisk
1=Inte viktigt och 5=Mycket viktig

❏
❏
❏
❏
❏

1
2
3
4
5

Fairtrade
1=Inte viktigt och 5=Mycket viktig

❏
❏
❏
❏
❏

1
2
3
4
5

Hälsosam
1=Inte viktigt och 5=Mycket viktig

❏
❏
❏
❏
❏

1
2
3
4
5

Närodlad/närproducerad
1=Inte viktigt och 5=Mycket viktig

❏ 1
❏ 2
❏ 3
❏ 4
❏ 5
Tack för ditt deltagande!
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