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Abstract 
 
Miljön för annonsering och reklam har förändrats. Människor har blivit alltmer exponerade 
till reklam och har därför blivit alltmer skeptiska och trötta på den. Därför har det fått en ökad 
betydelse för reklamerna att vara kreativa, intressanta och underhållande, men samtidigt 
nyskapande för att på så sätt väcka uppmärksamhet och motivera konsumenterna att titta på 
reklamen. För att en aktör ska överleva i annonseringsbranschen måste hon vara kreativ, 
nyskapande och anpassa sig till branschens dynamiska utveckling. Samtidigt finns det 
riktlinjer inom annonsering - både i form av praxis och i form av normativa teorier inom 
markandskommunikation - som visar vägen för hur en reklam ska utformas i olika situationer 
och vid olika grader av involvering och motivation från konsumentens sida. 
Teorier och modeller om annonsering indikerar branschens utveckling eftersom de bygger på 
praktiska underlag och visar de sammanhangen som rådde i branschen när teorin skapades. 
Att undersöka om de rådande teorierna om annonsering är aktuella eller inte idag ger en insikt 
om branschens nyskapande krafter och dess föränderlighet. Syftet med denna uppsats är att 
genom att undersöka och analysera tryckta reklamannonser för både hög- och 
låginvolveringsprodukter över en tidsperiod av 15 år försöka se reklamernas utveckling och 
förändring. Dessa samband användes som underlag för att fastställa bakomliggande processer 
och orsaker till förändringen för att senare kunna undersöka om de stämmer överens med de 
normativa teoretiska modellerna. Denna koppling ger också en inblick i vilken grad de 
normativa teorierna kan användas och tillämpas i verkligheten. 
Undersökningen gjordes genom en kombination av kvalitativ och kvantitativ data som 
innefattade en kvantitativ och en kvalitativ analys av tidningsreklam, en enkätundersökning, 
och en intervju. Dessa har kopplats ihop och jämförts med de normativa teorierna och 
modellerna.  
Resultatet av undersökningen visade att det fanns en nyskapande kraft inom branschen som 
visade sig genom reklamannonsernas ökade tendens att gå emot de normativa teorierna och 
skapa nya normer för annonsering. Denna förändring visade sig såväl i reklam för 
låginvolveringsprodukter som präglades av försök att skapa metaprodukter istället för att 
enbart anspela på känslor, som i reklam för höginvolveringsprodukter som i allt högre grad 
använde sig av perifera signaler, d v s anspelade på känslor och estetik. Enkätundersökningen 
visade att dagens ”reklamkonsumenter” främst tycker om reklam som innehåller humor eller 
någon typ av utmaning, och att dessa krav går hand i hand med reklamernas ökade kreativitet 
och förmåga att underhålla. Intervjun gav en inblick i hur reklamskapare arbetar i praktiken 
och avslöjade att reklamskapare inte använder sig av modeller och teorier inom 
marknadskommunikation, utan att de har egna modeller som de har utvecklat genom 
erfarenhet och praktisk arbete. Det visade sig att de normativa modellerna och teorierna inte 
har någon större betydelse och användning i praktiken, eftersom kundgruppen och marknaden 
är ständigt föränderliga variabler som inte kan teoretiseras tillräckligt väl för att kunna vara 
praktiskt användbara.  
Slutsatsen av uppsatsen blev att reklambranschen är en innovativ bransch där innovationerna 
är välsynliga i analysen och jämförelsen av reklam från olika tidsperioder. Det har skett en 
ökning av nyskapande inom branschen vilket orsakades dels av den alltmer mättade 
marknaden som kräver mer underhållning och uppfinningsrikedom från reklamskaparna, och 
dels av reklamskaparnas ökade kännedom om och anpassning till kundgruppens beteende, 
smak och preferenser.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Reklam är inget nytt fenomen. Den har präglat människornas liv så länge människan kunde 

tänka och kommunicera med andra människor. Den har haft olika former, användes i olika 

sammanhang och dess meddelande har nått ut till målgruppen via olika 

kommunikationsmedel. Reklamens form har förändrats över tiderna och trots att den första 

dokumenterade reklamaffischen trycktes år 14771 har reklam i form av alltifrån utrop av 

slogans till väggmålningar funnits så länge människan har. Det är däremot nyttigt att kunna 

skilja på annonsering i allmänhet som en bred företeelse och reklambranschen som vi känner 

den idag. Reklambranschen och dess praxis utvecklades i Sverige i samband med att 

varumärkeslagen stiftades 1885 då drygt 3000 företag registrerades. Efter lagens införning 

kom regleringen som hindrade skojare och oseriösa aktörer att kopiera eller förtala ett 

varumärke eller företag. Sedan dess har reklamen utvecklas på många olika nivåer, både 

innehållsmässigt och teknologiskt. Teknologins utveckling i form av nya 

kommunikationsmedel och medier såsom TV, radio, tidningar och Internet har lett till att 

reklamskapare fick nya möjligheter att nå ut till sin målgrupp samtidigt som den nya 

teknologin och de nya medierna efterfrågade alltmer kreativitet och nyskapande från deras 

sida. Plötsligt hade de fått möjlighet att exempelvis använda sig av en kombination av sinnen i 

sina reklamer - såsom ljud, bild, färger och tonfall - ett mycket effektivare verktyg än en enkel 

tryckt text. Genom att alltfler människor hade tillgång till den nya teknologin (TV, tidningar, 

radio) kunde reklamskaparna nå ut till dem i mycket större utsträckning än tidigare. Det är 

dessa faktorer som ligger till grund för reklambranschens mångsidiga praxis och dess 

dynamik och kreativitet. 

 

Reklam är en självklar del av vardagen i dagens svenska samhälle. Den når ut till oss hemma 

via TV, radio och tidningar, på våra resor via skyltar och annonser, när vi umgås med våra 

vänner på bio (bio- reklam), på skolor, arbetsplatser och alla ställen där människor håller till. 

Detta är ingen slump- reklamskaparna vet hur reklamen ska nå ut till målgruppen så att den 

                                                 
1 Av William Caxton. Källa: Ekdahl, M. Wigstrand, H. Muller, F (1999). Nedslag i reklamhistorien! Från 
Pompeji till paradiset. ICA Förlaget AB 
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blir effektiv. Reklamutformningen och sättet den når ut till människorna är en del av det 

annonserande företagets strategi för att föra fram budskapet om produkten som annonseras. 

Däremot är reklamens syfte mer omfattande än att endast introducera en produkt. Dess 

utformning påverkar hur produkten uppfattas av målgruppen, den skapar en image kring 

produkten samtidigt som den också skapar en image om det annonserande företaget. Utöver 

syftet att rikta uppmärksamhet på produkten ska reklamen samtidigt tillföra produkten ett 

värde som går utöver det rent fysiska värdet, den ska bidra till att skapa ett paket kring 

produkten så att konsumenten känner att det är inte endast produkten de köper, utan att de 

köper den helheten som produkten associeras med i annonseringen.  

 

För att reklamen ska uppfylla sitt syfte måste den vara uppmärksamhetsväckande; det är 

däremot omöjligt att definiera vad som egentligen menas med uppmärksamhetsväckande. 

Människor i olika kulturer eller åldersgrupper tycker att olika saker är viktiga och intressanta, 

och det är därför viktigt att reklamskaparen känner till målgruppen väl, för att på så sätt veta 

vad som denna grupp tycker om mest. Reklambranschen är känd för att vara kreativ och 

nyskapande, att hitta på lösningar som är roliga, intressanta, innovativa och inte minst 

oväntade. Trots detta finns det riktlinjer för hur en reklam för en viss typ av produkt ska 

utformas, riktlinjer från både teori och praxis. Konkurrensen i reklambranschen ställer å ena 

sidan krav att annonsen ska vara tillräckligt kreativ och innovativ för att väcka 

uppmärksamhet och rikta uppmärksamheten till den annonserade produkten (som ska 

förhoppningsvis leda till ett köp) och å andra sidan drar den gränser för vad som är lämpligt. 

Reklambranschens praxis visar vägen för nya reklamskapare som kan lära sig av andras 

misstag och framgångar. Trots fördelarna med innovationer2 inom reklam är de, såsom 

innovationer i andra områden, riskabla eftersom ett misslyckande kan ha förödande 

konsekvenser för produktens eller märkens framtida image. Det råder ett paradoxalt läge i 

reklamens värld där innovation och kreativitet anses vara en förutsättning för framgång 

samtidigt som ingen vill vara den som kommer ut med något som är helt nytt först och riskera 

att misslyckas. Denna värld är komplicerad, komplex och dynamisk där ett högt antal 

producenter tävlar för de potentiella kundernas uppmärksamhet genom att innovera, kopiera 

och observera sina konkurrenter samt sin omgivning.  

 

                                                 
2 Schumpeter, A., Joseph. (1934). Theory of Economic Development. 
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Utöver reklambranschen finns det andra aktörer som sätter riktlinjer för hur reklamen ska 

utformas. Forskare som arbetar inom detta område observerar verkligheten och försöker hitta 

samband mellan de olika reklamerna för att på så sätt kunna utforma normativa3 teorier och 

modeller som kan användas som underlag i utformningen av annonser. De försöker att skapa 

generella modeller genom att observera och analysera de befintliga modellerna och teorierna 

inom beteendevetenskap (psykologin), marknadsföring och marknadskommunikation. Detta 

har varit fruktbart och flera av de modellerna accepteras idag och används som ett teoretiskt 

underlag i undervisningen inom markandskommunikation och marknadsföring. Frågan är 

dock hur användbara och hur generella dessa teoretiska modeller är i en så dynamisk och 

föränderlig bransch såsom reklambranschen?  

 

1.2 Problemformulering 

 

De teorier som används som en teoretisk bakgrund i utbildningar om marknadsföring har ett 

viktigt syfte: att från många komplicerade faktorer och fenomen skapa enklare, mer generella 

modeller och teorier för att på så sätt förenkla och systematisera den process som sker vid 

planeringen av reklamens utformning. Syftet blir därför oftast normativ, d v s att teorin ska ge 

riktlinjer och råd om hur praxis ska se ut, hur reklamen ska utformas och på vilka sätt för att 

fånga upp intresset av en viss målgrupp. Trots att de teorierna och modellerna är intressanta 

och välgenomtänkta, är de oftast inte helt nya. Läsaren som läser teorierna idag kan känna att 

verkligheten har förändrats sedan teorierna har skrivits och att det inte är lika lätt att 

generalisera målgrupper och därmed planera marknadsföringsinsatser därefter på ett 

schablonmässigt sätt. Frågan är hur länge en teori som tar flera år att forska om och formulera 

kan vara praktiskt användbar för någon som arbetar med nya trender4 och försöker tänka ut de 

framtida trenderna i en ständigt föränderlig bransch såsom reklambranschen. Eftersom 

teorierna och modellerna utgår ifrån verkligheten som var rådande i den tidsperiod då 

undersökningarna gjordes kan de uppfattas som inaktuella i dagens verklighet.  

 

                                                 
3 Ge riktlinjer hur något ska göras, t.ex. hur en reklam ska utformas för att vara bra eller effektiv. 
4 En långsiktig, underliggande mönster av ökning eller nedgång i försäljningen orsakad av förändringar i 
demografin, kapital bildningen eller teknologin. Källa: Laurelli, Rolf, Örtengren, John, Ångström, L-J.T. (2002). 
Ordbok för Affärsfolk. 
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Den teorin som utgör ett exempel på det ovannämnda problemet är involveringsteorin5 som 

lyfter fram skillnaderna i beslutsprocesser vid hög –respektive låg involvering. Enligt Fill är 

konsumentens beslutsprocess annorlunda vid en hög involvering i produkten, d v s när 

konsumenten upplever en hög risk vid köpet och är intresserad av produkten och när 

involveringen är låg, d v s när konsumenten inte upplever någon större risk vid köpet. Sättet 

som attityder om produkten samt företaget bakom produkten formas på är olika vid olika 

grader av involvering. Trots att gränsen för vad anses vara en höginvolveringsprodukt eller en 

låginvolveringsprodukt inte är klar och trots att involveringen är olika från person till person 

(den beror främst på individens preferenser och smak, det en person upplever som ointressant 

kan vara väldigt intressant för en annan) är involveringsteorin flitigt använt inom 

marknadskommunikation. Detta har använts för att förklara den kognitiva processen som sker 

hos konsumenterna vid reklam för olika typer av produkter och ur detta har det vuxit fram 

flera teorier och modeller om hur involveringsteorin ska användas inom reklamutformning. 

En av dessa modeller är ”The elaboration likelihood modell” (ELM) som utvecklades av Petty 

och Cacioppo (1983)6 och förklarar den kognitiva processen hos konsumenterna vid olika 

grader av involvering. Enligt modellen uppfattas meddelanden på en central väg av 

konsumenten när involveringen är hög, d v s att konsumenten som känner en hög risk och 

intresse i produkten kommer att lyssna och bearbeta information om produkten på ett effektivt 

sätt. Om involveringen däremot är låg och konsumenten inte känner intresse eller risk med 

köpet kommer den informationen som skickas ut om produkten inte att uppfattas och 

bearbetas effektivt. För att man ska nå ut till konsumenterna i detta fall måste informationen 

gå via perifera vägar, d v s att den produkten måste kopplas ihop med några andra, lätt 

igenkännbara företeelsen för att konsumenten ska bli intresserad av eller uppmärksammad på 

produkten. Denna koppling användes följaktligen av Heath (2000)7 för att skapa en normativ 

modell för hur ELM ska tillämpas i reklamutformningen. Enligt Heath ska 

kommunikationsstrategin baseras på konsumenternas förväntade involvering i produkten. Där 

involveringen är hög och konsumenten förväntas kunna och vara villig att bearbeta en stor 

mängd information ska reklammeddelandet gå den centrala vägen och fokusen ska ligga på 

meddelandets innehåll; utformningen ska endast vara acceptabel, men den ska inte ligga i 

fokus. När kundernas förväntade involvering är låg ska meddelandet gå den perifera vägen 

                                                 
5 Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, strategies and applications. Third edition. Pearson 
Education Limited. 
6 Källa: Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, strategies and applications. Third edition. 
Pearson Education Limited. Modellen visas på sidan  498 i boken. Figur 20.3 
7 Ibid. 
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och fokusen ska ligga på hur meddelandet visas, d v s dess utformning. I det här fallet ska 

reklamen anspela på känslor hos målgruppen, och inte gå in djupare på detaljer kring 

produktens funktion.  

 

Samtidigt som det finns normativa teorier om hur produkter ska marknadsföras vid olika 

grader av involvering, är teoretikerna oense om det finns en accepterad definition om var 

gränsen går. Problemet försvåras av att involveringen inte är statisk, d v s att den upplevda 

involveringen av en person för en produkt kan förändras i samband med prov, återköp, och 

andra situationer. Som exempel kan val av bindor vara väldigt viktigt för en tonårsflicka som 

har precis börjat menstruera, men kan uppfattas som oviktig för en kvinna som har köpt 

bindor i hela sitt liv. Medan en finsmakare främst intresserar sig i den speciella smaken maten 

innehåller, tycker en hälsomänniska att matens innehåll av fett, socker, mineraler och 

vitaminer är de mest avgörande vid köp av mat. Andra matkonsumenter tycker kanske inte att 

det är viktigt med matens innehåll, utan tänker främst på priset och köper det billigaste 

alternativet på hyllan. En bil anses vara ett bra exempel på höginvolveringsprodukter eftersom 

den är väldigt dyr och för med sig både ekonomiska och sociala risker. Däremot är detta också 

relativ och beroende av personen i fråga. En bil är ett enormt köp för en medelinkomsttagare, 

men om det handlar om en miljonär som har råd att köpa 100 bilar per år, är detta köp kanske 

inte lika riskabel och personen i fråga hanterar kanske köpet lika lätt som en 

medelinkomsttagare skulle hantera ett köp av en CD-skiva. Samtidigt måste man tänka på att 

garantin och servicepaketet som ofta medföljer vid köp av en helt ny bil reducerar risken för 

köpet avsevärt. Det är annorlunda vid köp av en begagnad bil; trots att priset är lägre än priset 

på en ny bil, är det köparen som står för risken efter köptillfället och måste därför grundligt 

undersöka bilen för att försäkra sig om att den inte går sönder snabbare än väntat. I detta fall 

är risken och involveringen hög, eftersom det inte finns några garantier och man inte kan 

reklamera i efterhand. Involveringsteorin är med andra ord inte enkel och måste därför 

diskuteras för att kunna tillämpas på ett passande sätt.  

 

Med tanke på dessa problematiska teorier är det intressant att se om de tillämpas i praktiken 

och på vilka sätt tillämpningen sker. Följer reklamskapare dessa normativa teorier och 

modeller när de skapar annonser, eller använder de sig av andra medel för att göra en lyckad 

reklamkampanj?  Hur är reklamen för hög- respektive låginvolveringsprodukter utformade i 

verkligheten, och har det skett några förändringar över åren? Om det har skett några 
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förändringar är det intressant att undersöka hur förändringarna ser ut och vad som ligger 

bakom dem.  

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att genom att undersöka och analysera tryckta reklamannonser 

för både hög- och låginvolveringsprodukter över en tidsperiod av 15 år försöka se deras 

utveckling och förändring. Dessa samband användes som underlag för att fastställa 

bakomliggande processer och orsaker till förändringen för att senare kunna undersöka om de 

stämmer överens med de normativa teoretiska modellerna. Denna koppling ger också en 

inblick i vilken grad de normativa teorierna kan användas och tillämpas i verkligheten.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Undersökningen av reklam omfattar analysen av tidningsannonser (Veckorevyn) från år 1990 

till 1996, samt tidningarna Cosmopolitan och Vimmel från år 2002 till 2005. Jag har 

avgränsat mig till dessa tidningar eftersom de har varit och är några av de mest populära och 

därmed mest reklampräglade tidningar som många olika producenter annonserar i. Trots mina 

planer att undersöka tidningsannonser från 1997 till 2001 också, har jag under min forskning 

fått tag i ett stort antal material vilket jag kände var representativ för den tidsperioden som jag 

ville undersöka och därmed representativ för min forskning. Jag har också avgränsat mig i 

mina val av reklamannonser och valde att inte titta på reklam för dyra parfymer eller smink 

eftersom de, enligt mina erfarenheter brukar bygga på liknande annonseringsprinciper och har 

inte förändrats avsevärt under de senaste 15 åren. Däremot har jag tittat på lågpris 

ungdomsparfymer, hårstylingsprodukter och crémer av olika slag. Forskningen innefattar 

produkter av alla slag, både låg- och högpris produkter, låginvolverings- och 

höginvolveringsprodukter för att på så sätt kunna upptäcka de förändringarna som skedde i 

reklambranschen. 
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1.5 Disposition 

 
Dispositionen av denna uppsats var följande: efter inledningen som innefattar 

problemformuleringen och syftet förklarades metoderna som användes i undersökningen i 

metodkapitlet. Här beskrev jag hur de kvalitativa och kvantitativa metoderna i uppsatsen 

användes och på vilket sätt urvalet av material gick till. Utöver dessa innehåller metodkapitlet 

även diskussioner om validiteten och reliabiliteten av de olika undersökningsmetoderna.  

 

Nästa kapitel är teorikapitlet där de olika teorierna och modellerna redovisas. Kapitlet 

”teoretisk referensram” följde efter teorikapitlet där de olika begreppen klargjordes och där 

jag förklarade hur teorin senare kopplades till empirin. Operationaliseringen, d v s 

förklaringen av på vilka sätt de olika begreppen i undersökningen mättes tillhör också detta 

kapitel. 

 

Empirin innehåller allt material som användes i denna uppsats såsom intervjuutdrag, 

sammanställning av kvantitativ data (reklam från bilagan), resultat från enkätundersökningen 

samt den kvalitativa analysen av tidningsannonser.  

 

I analyskapitlet har teorin kopplats till empirin för att kunna se resultatet av undersökningen. 

Analyskapitlet består av flera olika analyser där de olika delarna av empirin analyseras på 

olika sätt och kopplas till olika modeller och teorier från teorikapitlet. I resultatkapitlet 

redovisas de resultaten som jag fick fram i analysen på ett sätt som ger svar på de frågorna 

som ställdes som uppsatsens syfte.  

 

I slutsatsen användes de resultaten som jag fick fram i analysen på ett bredare och mer 

generellt sätt för att svara på de frågeställningar som fanns i problemformuleringen. Därefter 

föreslog jag några teman som skulle kunna vara intressanta att forska vidare om.  
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Disposition: 

 
 

 

2. Metod 
 

2.1 Forskningsansats  

 

Forskningsansatsen för uppsatsen har varit deduktiv vilket innebär att jag har utgått från 

befintliga teorier för att skapa grunden till min undersökning.  

Studien som består av enkäten, intervjun och analysen av olika tidningsreklam är en 

deskriptiv studie, d v s att den syftar till att beskriva de rådande företeelserna i verkligheten.  
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Samtidigt som undersökningen försöker analysera verkligheten försöker den också undersöka 

om de rådande normativa teorierna och modellerna används i verkligheten. Enligt denna 

aspekt kan undersökningen också tyckas vara teoriprövande, men teoriprövningen är inte det 

främsta syftet med denna undersökning och jag anser inte att jag har tillräckligt med 

information för att kunna pröva, bevisa eller fälla några av de rådande teorierna. Därför är 

studien i första hand deskriptiv. 

 

2.2 Primär och sekundär data 

 

Primärdata för min undersökning bestod av en enkätundersökning samt av en intervju. Den 

största delen av mina primära data bestod dock av reklammaterial (från reklamannonser) som 

erhölls från Det Kungliga Biblioteket, sammansattes av mig samt analyserades. Tidningarna 

som användes för reklamanalys av perioden från 2002-2005 ägdes av mig. 

 

2.3 Val av undersökningsnivå 

 

Undersökningsnivån i denna uppsats är på mesonivå samtidigt som den också berör 

mikronivån. Den är på mesonivå eftersom den undersöker en bransch, d v s reklambranschen 

och dess utveckling över åren, men den är också en undersökning på mikronivå eftersom den 

undersöker hur den enskilda konsumenten handlar och tänker. Reklambranschen är beroende 

av psykologin och insikten om mänskligt tänkande varför branschen inte kan undersökas utan 

hänsyn till omvärlden och den enskilda konsumenten som lever i denna omvärld.  

 

2.4 Kvantitativ och kvalitativ data 

 

Denna uppsats består av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Samtidigt som jag 

har använt mig av tryckta tidningsreklam för att inhämta kvantitativ data och upptäcka några 

generaliserbara samband, har jag ur samma material valt ut några intressanta annonser och 

analyserat dem på ett mer djupgående, kvalitativt sätt för att kunna besvara frågorna varför 

och hur reklamen har förändrats.  

 

Undersökningen omfattar också en enkät som består av endast en fråga gällande vilka typer 

av reklamer de tillfrågade gillar mest. Denna enkätundersökning resulterade i svar från 60 

personer.  

 9



 

För att kunna få en djupgående kunskap om reklambranschen och dess dynamik i verkligheten 

samt en inblick i hur den fungerar i praktiken har jag även gjort en personlig intervju med 

Gunnar Fältman, grundaren av en av Sveriges mest framgångsrika reklambyråer som har 

arbetat med reklam i 40 år.   

 

2.4.1 Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam- urval 

 

I undersökningen av tryckta reklamannonser i tidningar ville jag få fram reklam från olika 

tidsperioder, främst för att kunna jämföra om det har skett några förändringar jämfört med 

dagens annonser, och också för att se hur reklamens innehåll formades i en omvärld som var 

annorlunda från dagens samhälle (1990-talet jämfört med 2000-talet) med olika trender, 

mode, attityder för att se hur reklamen anpassade sig till dessa.  Samtidigt ville jag undersöka 

dagens tidningar för att kunna bedöma resultatet på ett mer objektivt sätt. Det är annars lätt att 

anta saker om dagens annonser som inte nödvändigtvis överenskommer med verkligheten, 

som att t.ex. reklamen har blivit mer kreativa och innovativa. En kvantitativ undersökning kan 

bevisa eller fälla dessa antaganden. 

 

Den kvantitativa undersökningen började med att jag gjorde ett urval ur Veckorevyn tidningar 

från 1990 till 1996 och undersökte tidningarna från samma volym (volym 22) under olika år. 

Tidningarna som jag tittade på erhölls från det Kungliga Biblioteket. Jag noterade alla 

annonser som fanns i dem och analyserade deras innehåll vilket redovisades i bilaga 1.  Från 

denna tidsperiod har sammanlagt 107 reklamannonser noterats och analyserats enligt Lutz 

(1983) modell om den kognitiva bearbetningen8. Jag har analyserat dem utifrån deras 

reklammeddelande, reklambild, submeddelande, meddelandeutföringen (om den gick genom 

en perifer eller central väg9 ) samt graden av involveringen som konsumenten känner för 

produkterna. Hur uppskattningen om graden av involveringen gjordes redovisades i kapitlet 

”Teoretisk referensram”. På det här sättet har jag fått fram ett stort antal material som kunde 

analyseras kvantitativt och kunde därigenom bidra till ett generaliserbart resultat (se bilagan 

för material). Därefter kunde jag räkna ut hur stor del av reklamannonserna hade följt den 
                                                 
8 Källa: Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, strategies and applications. Third edition. 
Pearson Education Limited. Modellen visas på sidan  495, Figur 20.2 
9 ELM modellen av Petty och Cacioppo (1983). Källa: Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, 
strategies and applications. Third edition. Pearson Education Limited. Modellen visas på sidan  498 i boken. 
Figur 20.3 
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teoretiska modellen ELM och hur många som avvek från modellen. För att få reda på varför 

de avvek från modellen har en kvalitativ analys av dem gjorts som har redovisats i stycket: 

”Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam.”  

 

 Skillnaden mellan annoonserna som följde teorin och de som inte följde den räknades ut i 

procent för att sedan kunna jämföras med annonser från 2000-talet (100 stycken reklam). 

Detta gjordes på det sättet att jag räknade de reklamen som annonserade 

höginvolveringsprodukter där meddelandet gick via den centrala vägen och de reklamer för 

höginvolveringsprodukter som gick via den perifera vägen, något som inte följer modellen. 

Dessa räknades och ställdes i jämförelse med den totala populationen, d v s att jag räknade ut 

hur många procent dessa annonser utgjorde av alla reklamannonser för 

höginvolveringsprodukter. Samma procedur gjordes vid annonserna för 

låginvolveringsprodukter.  

 

För att kunna jämföra reklamens utveckling över tid användes tidningarna Cosmopolitan och 

Plaza som underlag för analys av annonser för åren 2002-2005. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, d v s att jag använde mig av tidningar som jag ägde hemma (jag brukar 

behålla mina tidningar, så att jag hade många att välja ifrån). Samma procedur tillämpades 

som för tidningsreklam från 1990-talet och jämförelsen av procenttalen gick till på ett likadant 

sätt. Även i denna tidsperiod har jag valt ut vissa intressanta annonser och analyserat den 

djupgående. 

 

Efter uträkningen av procenttalen har resultatet från de olika tidsperioderna jämförts och 

analyserats (1990-1996 med 2002-2005) för att se om det skedde några märkbara 

förändringar. Denna kvantitativa analys ligger som grund för undersökningens 

generaliserbarhet eftersom den visar att fenomenet jag har undersökt syns i en stor mängd av 

reklamannonser och att det inte enbart handlar om en enstaka företeelse.  

 

2.4.2 Enkätundersökningen 

 

Enkätundersökningen bestod av en fråga som syftade till att undersöka vad människor 

uppfattar som den viktigaste faktorn för att de ska tycka om en reklam. Frågan var 

strukturerad och standardiserad, d v s att svarsalternativen var givna och de tillfrågade kunde 

välja från de angivna alternativen.  
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Totalt har 60 personer tillfrågats att fylla ut enkäten och alla tillfrågade svarade på frågan. 

Urvalet var av slumpmässig art, men för att få en varierad population har jag skickat ut 

enkäterna genom flera av mina bekanta, och bett dem att fråga sina arbetskamrater och vänner 

fylla ut enkäterna. Detta ledde till att urvalet hade omväxling gällande ålder och kön, men 

också i sysselsättning där jag hade fått fram svaren från både studenter och lite äldre, 

arbetande människor. Orsaken till att kön tillfrågades i enkäten var att få reda på om det finns 

några signifikanta skillnader i attityder mellan män och kvinnor. Enkätfrågan, resultatet av 

enkätundersökningen samt analysen av den redovisades i empiri respektive analyskapitlet. 

 

2.4.3 Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam 

 

Under undersökningen av tidningsreklam har jag uppmärksammat flera intressanta, och ibland 

avvikande annonser som skiljer sig från andra. Dessa utgör ett intressant undersökningsobjekt 

om de jämförs med en andra annonser för en liknande produkt som använder sig av mer 

traditionella10 eller teorienliga modeller. Samtidigt har jag hittat reklamannonser som är 

gjorda på ett sätt som är representativt för reklamen för produktgruppen (”Traditionella 

reklam”) och ville analysera deras innehåll och det bakomliggande syftet med deras 

utformning.  

 

För att få tidningsreklam från Veckorevyn beställde jag kopior av utvalda annonser från 

Kungliga Biblioteket och skannade in dem i datorn. Tidningarna som jag hade hemma kunde 

jag skanna in utan att kopiera dem först. Sedan har annonsernas innehåll och form analyserats 

enskilt för att på så sätt kunna ge en bild av eventuella utvecklingsriktningar inom 

reklamskapandet. Dessa beskrevs i empirikapitlet och deras innehåll analyserades i 

analyskapitlet. Denna kvalitativa information användes för att ge validitet åt den kvantitativa 

undersökningen. 

 

2.4.4 Intervjun 

 

Intervjun hade en låg grad av strukturering och var helt ostandardiserad där det fanns riktlinjer 

kring frågeställningarna men där intervjupersonen hade mycket utrymme att tala fritt och 

                                                 
10 Se teoretisk referensram kapitlet för förklaring. 
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elaborera. Orsaken till den låga graden av strukturering och standardisering var att detta skulle 

möjliggöra en större fördjupning i temat eftersom intervjupersonen kunde lägga till några 

intressanta aspekter och att jag därmed kunde få grepp om området från ett övergripande och 

praktisk perspektiv.  Intervjuutdraget redovisas förkortat och reviderat i empirin samtidigt 

som den fullständiga versionen redovisas i bilagan. 

 

2.4.4.1 Intervjusituationen 

 

Intervjun med Gunnar Fältman har varit en personlig intervju. Trots att jag hade förberett 

frågor till intervjun, har konversationen utvecklats under intervjun och blivit alltmer intressant 

och djupgående vilket ledde till att jag fick svar på alla mina frågor utan att jag behövde ställa 

dem. Eftersom jag inte använde mig av frågorna som jag planerade att fråga har jag inte 

redovisat de preliminära frågorna i uppsatsen. Teman och frågorna som har tagits upp under 

intervjun presenteras däremot i intervjuutdraget. Intervjun hade därmed en låg grad av 

strukturering och var helt ostandardiserad eftersom intervjupersonen svarade (och 

uppmanades att svara) fritt på varje frågeställning samt att ta upp praktiska exempel från hans 

erfarenheter. 

 

Intervjun ägde rum i Gunnar Fältmans kontor 2005-12-16, klockan 10:30 i hans kontor på 

Fältman & Malmén, Valhallavägen 86, och varade i cirka en och en halv timme. Intervjun 

spelades in med hjälp av en bandspelare, men bandspelaren användes endast som stöd, jag har 

inte planerat att skriva ut allt som sades i detalj utan att främst fokusera på de bitarna som var 

mest relevanta för min uppsats. Utöver användningen av bandspelaren har jag antecknat vissa 

saker som sades under intervjun samt ritat av modeller som intervjupersonen visade mig. När 

jag senare försökte lyssna på bandspelaren har det visat sig att ljudnivån av inspelningen inte 

var bra och att man inte kunde höra allt som sades klart. Eftersom jag insåg vad som har hänt i 

tid, kunde jag använda mig av mitt minne och fylla ut de bitarna som inte kunde höras på 

bandspelaren. Det var genom en kombination av bandinspelningen och minnet av 

konversationen som noteringen skedde, och detta resulterade i intervjuutdraget som kan ses i 

bilagan.  

 

Intervjun var öppen och intervjupersonen var vänlig och intressant. Samtidigt som han 

svarade på frågorna bidrog han också med många praktiska exempel från arbetslivet som 

hjälpte till att skapa en helhetsbild av reklambranschen.   
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2.5 Validitet och reliabilitet 

 

2.5.1 Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam- validitet och reliabilitet 

 

Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam används för att höja graden av reliabilitet 

och graden av generaliserbarhet i undersökningen samt svara på frågeställningar kring 

reklamens utveckling över åren. Denna undersökning användes för att fastställa om det har 

skett någon förändring i hur reklamen har utformats samt att se om reklamannonser från 

samma tidsperiod följde samma riktlinjer eller om de var olika och byggde på olika koncept. 

Genom att undersöka ett stort antal reklamannonser försökte jag få en någorlunda objektiv 

bild av verkligheten, för att på så sätt undvika att enbart tolka materialet utifrån mina egna 

uppfattningar. Den procentuella jämförelsen av reklam från olika tidsperioder för med sig 

vissa svårigheter eftersom det är tidningsreklam från samma volymer som jämförs från 1990-

1996, medan urvalet av tidningar och reklamannonser har varit mer slumpmässigt från 2002-

2005 som balanserades ut genom att välja lika många reklamannonser från den ena 

tidsperioden som från den andra. Eftersom alla annonser som fanns i tidningarna har noterats, 

fanns det inga möjligheter att få en jämn fördelning mellan reklam för hög –respektive 

låginvolveringsprodukter, och därför använde jag mig av en procentuell uträkning. 

 

Det fanns dock en annan problematik som gäller bedömningen av reklamens egenskaper (grad 

av involvering, submeddelande, perifer eller central informationsframföring): trots att 

bedömningen förklaras i kapitlet ”Teoretisk referensram” är den fortfarande en personlig 

bedömning och kan därför inte anses vara objektiv. Eftersom dessa egenskaper ligger till 

grund för den procentuella uträkningen och jämförelsen av de olika reklamerna är det viktigt 

att diskutera detta problem och operationalisera de olika begreppen (se kapitel Teoretisk 

referensram).  

 

Validiteten för den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam avser om jag har undersökt 

det jag ville undersöka. Validiteten av undersökningsmetoden förstärks genom att 

frågeställningen och syftet söker information om just det som besvaras av den kvantitativa 

undersökningen, varför metoden är relevant för uppsatsen.  
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2.5.2 Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam- validitet och reliabilitet 

 

Trots att reliabiliteten och validiteten av den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam är 

hög, ökar den kvalitativa analysen av de utvalda reklamannonserna validiteten av 

undersökningen. Den riktar sig på att svara på frågeställningar kring hur reklamannonserna 

har förändrats innehållsmässigt och också på varför de har valt att välja den riktningen de 

valde, och ger därmed en mer djupgående förståelse kring deras utformning. Utan den 

kvantitativa undersökningen skulle den kvalitativa undersökningen inte ha haft en adekvat 

reliabilitet och generaliserbarhet, varför kombinationen av de två är viktig för att få en 

undersökning med en både stark reliabilitet och validitet. Problemet som var relevant för den 

kvantitativa undersökningen var aktuellt i detta fall också, vilket var att annonserna som 

valdes ut för en djupare analys valdes ut av mig personligen. Det är enligt mina uppfattningar 

om vilka reklam var intressanta att ta en närmare titt på som urvalet skedde, och detta för med 

sig brister i objektivitet. Trots bristerna är en viss grad av subjektivitet nödvändig för att 

kunna göra en undersökning som denna. Slutsatsen blev att validiteten och reliabiliteten av 

denna kvalitativa undersökning är hög eftersom den används i analysen och ger stöd till den 

kvantitativa undersökningen.  

 

2.5.3 Enkätundersökningen - validitet och reliabilitet  

 

Validiteten av enkätundersökningen är hög eftersom den riktar sig direkt till källan. De som 

svarade på frågorna ser reklam varje dag och det är de som känner till sina egna attityder bäst. 

Reliabiliteten av enkätundersökningen är också hög eftersom det inte fanns någon anledning 

för de tillfrågade att ljuga eller förvränga svaren. Urvalet var också representativ och den 

undersökta populationen var tillräckligt hög (60 personer) för att resultatet skulle bli 

generaliserbar.   

 

2.5.4 Intervjun - validitet och reliabilitet 

 

Intervjuns validitet är hög eftersom den tillhandahöll viktig och relevant information om 

reklambranschen och de praktiska processerna vid skapande av reklamkampanjer. 

Intervjupersonens validitet var väldigt hög eftersom han har varit i branschen i över 40 år, 

grundat ett framgångsrikt reklamföretag, och arbetat inom ämnet över en lång tidsperiod 

vilket gav honom erfarenheter och kunskaper om branschen som annars inte kunde erhållas på 

 15



andra sätt. Intervjupersonen var öppen och trevlig under intervjun och pratade om många 

olika ämnen, det fanns ingenting som jag ville fråga om men inte kunde.  

 

Intervjuns reliabilitet är också hög; trots problemen med bandspelaren kunde jag ur minnet 

om vad som sagts under intervjun notera de viktigaste punkterna, och återskapa de viktigaste 

bitarna av konversationen. När det gäller personliga intervjuer, har de oftast en väldigt hög 

validitet, men reliabiliteten kan ha brister på grund av den mänskliga faktorn, såsom brist på 

tid, glömmandet av vissa händelser, att intervjupersonen begränsas av tystnadsplikt och att 

han missförstår frågor eller svar. Intervjun är också baserad på en persons erfarenheter och 

uppfattning varför den inte kan ha en lika hög grad av generaliserbarhet som en kvantitativ 

undersökning. I denna intervju var dock dessa problem minimala om inte obefintliga; tiden 

var tillräckligt lång, intervjupersonen kom ihåg många intressanta exempel och kunde också 

ge mig information om vilka teorier han använder sig av. Därför anser jag att både validiteten 

och reliabiliteten av intervjun har varit höga.  

 

2.5.5 Källkritik 

 

För att min undersökning ska uppfattas som opartisk måste jag förklara hur jag valde mina 

källor samt kritisera dem. Tidningarna som jag valde att ta ut mitt material från är 

fritidsläsning som är främst riktad mot kvinnor. Därför är det högst troligt att typen av reklam 

som annonseras i dessa tidningar främst består av annonser för produkter där kvinnor är den 

främsta målgruppen11. Det är därför jag använde mig av liknande typer av tidningar 

(Veckorevyn, Cosmopolitan, Vimmel, Plaza kvinna och Solo) som alla riktar sig till kvinnor. 

Uppsatsens syfte är inte att undersöka alla reklamannonser (p.g.a. avgränsningen), d v s den 

hela populationen av reklam, utan att se hur annonser för liknande produkter som var 

annonserade i liknande tidningar har utvecklats under åren. På det här sättet kan man följa 

utvecklingen och jämföra olika trender. Orsaken till att jag valde dessa typer av tidningar var 

att de tillhör de mest populära gruppen av tidningar som är dyra att annonsera i vilket betyder 

att endast de företag som har ett starkt varumärke och en stor budget kan annonsera där. Om 

budgeten är stor är det mer troligt att reklamskaparna har lagt tid och pengar för att skapa en 

intressant reklam vilket ger mig en mer kreativ och intressant material att arbeta med. 
                                                 
11 Målgrupp: Kategori eller grupp av människor som en viss åtgärd riktar sig till i reklam eller annan 
marknadskommunikation. Källa: Laurelli, Rolf, Örtengren, John, Ångström, L-J.T. (2002). Ordbok för 
Affärsfolk. 
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Nackdelarna är dock att det är svårt att hitta annonser för innovationer i dessa tidningar, vilket 

gjorde att jag hela tiden undersökte handlingen av ett fåtal stora aktörer.  

 

Tidningen Cosmopolitan blev ett problematiskt val eftersom det handlar om en internationell 

tidning (Veckorevyn är nationell). Detta innebär att reklamannonserna i den är främst inlagda 

av stora internationella företag (ofta företag som säljer lyxprodukter) och tidningen har brist 

på reklam för t.ex. mat och liknande. Cosmopolitan är starkt präglad av modereklamer, 

parfymreklamer och sminkreklamer vilket skulle göra jämförelsen med annonser från 

Veckorevyn svåra. Därför valde jag att exkludera dessa typer av reklam från min 

undersökning. 

 

 

 

3. Teori 

 
I detta kapitel behandlas flera teorier och modeller som ligger till grund för denna uppsats. 

Teorierna och modellerna är: Involveringsteorin (”Involvement theory”, som är en del av 

teorin ”Consumer decision making process”12), Cognitive Processing model från Lutz 

(1983)13, ELM (Elaboration Likelihood Modell) från Aaker (1992)14 samt Kotlers teori om 

annonseringsstrategier. 

 

3.1 Involveringsteorin (Involvement theory) 

 

Involveringsteorin är ett viktigt verktyg för att förstå sambandet mellan kommunikation och 

konsumenternas beslutsfattandeprocess. Konsumenternas beslutsfattandeprocess vid köp 

varierar, och en av de viktigaste variablerna i processen är konsumentens grad av involvering 

(betydelse och relevans) i produkten eller processen. Konceptet härstammar från social 

psykologi och det finns egentligen ingen riktig överenskommelse forskare emellan om hur 

involvering ska definieras. Trots detta är konceptet både intressant och avslöjande.  

 

                                                 
12 Källa: Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, strategies and applications. Third edition. 
Pearson Education Limited.  Sid 100. 
13 Ibid. Sida 494. 
14 Ibid. Sida 498. 
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Enligt Fill15 kan de egenskaper som förknippas med involvering kategoriseras i tre faser. I den 

första fasen behandlas den graden av involvering som är beroende av individens 

sammanhang, d v s dess erfarenheter, värderingar och förväntningar. Här är individens 

motivation för köpet relevant och man tar också hänsyn till varifrån konsumenten fick 

incitamentet för köpet när man försöker bedöma involveringen.  

 

I den andra fasen är det tre faktorer som är viktiga. En av de är den personliga relevansen (hög 

eller låg) och den andra faktorn är fokusen av involveringen, d v s om det är produkten eller 

de kommunikationsmedlen som är viktigast för att skapa relevansen. Den tredje faktorn är 

involveringens varaktighet vilket kan vara tillfällig (orsakad av t.ex. en reklam) eller 

långvarig. 

 

I den tredje fasen behandlas de reaktioner som individerna får eller ger som följd av sin 

involvering. Stilen och farten av informationsbearbetningsprocessen bestämmer om 

attityderna till produkten formas innan erfarenheten med produkten (hög involvering) eller 

efter erfarenheten (låg involvering).  

 

En annan infallsvinkel på involveringsteorin (Rossiter, 1991) säger att involvering handlar om 

graden av kombinationen av personlig relevans och den upplevda risken. Involveringen är 

också beroende av situationen och förändras över tiden, d v s den upplevda risken är hög om 

konsumenten aldrig har använt en produkt, men den minskar avsevärt efter erfarenheten, och 

därför riktas uppmärksamheten här på tidpunkten av beslutsfattandet där involveringen är 

antingen hög eller låg.  

 

Enligt Fill16 förekommer hög involvering när konsumenten känner en hög personlig relevans 

till köpet och när den upplevda risken är hög. Risken kan vara av finansiell natur, men den 

kan också vara av annat slag (risk för att skada hälsan, förlora tid, social risk). För att undvika 

dessa risker lägger konsumenten tid och energi på att söka information om produkten/tjänsten.  

Vid låg involvering känner konsumenten liten eller obefintlig hot eller risk med köpet. 

Lågprisprodukter såsom tvättmedel, bönor och liknande köps frekvent, och det är oftast de 

                                                 
15 Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson Education 
Limited. (Third edition). 
16 Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson Education 
Limited. (Third edition).  
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tidigare erfarenheterna av märket eller företaget som påverkar konsumentens köpbeteende, 

processen kännetecknas av lite eller ingen informationsökning.   

 

3.1.1 Processer vid hög och låg involvering 

 

Det finns skillnader i konsumentens beslutsfattande process vid hög respektive låg 

involvering. Dessa skillnader samt modellerna beskrivs av Fill17. Vid hög involvering 

bearbetas information i en logisk och rationell följd där informationssökandet följs av 

attitydformningen som följs av köpet som följs av en långsiktig beteende. Eftersom 

konsumenten är insatt i köpet och upplever en hög risk med det är informationssökningen 

hög. Detta betyder också att motivationen till att söka information är hög, och att 

konsumenten aktivt söker, bearbetar och utvärderar informationen kring produkten. 

Informationssökningen sker genom flera olika kanaler, såväl multimedia som andra kanaler 

som word-of-mouth, samt information man får vid försäljningstillfället (av säljaren). Eftersom 

konsumenten efterfrågar en stor mängd information är tryckt media effektiv, eftersom den är 

lämplig för att förmedla det stora antalet detaljer kring produkten. Detta är också lämpligt 

eftersom konsumenten då får möjlighet att bearbeta informationen i sin egen takt. Personlig 

försäljning är ett annat effektivt sätt att presentera de viktiga kännetecken som utmärker 

produkten, och på det sättet lyfta fram produktens specialiteter. Attityden om produkten 

formas redan innan köpet och efter köpet kan kunden pröva varan och se om förväntningarna 

överensstämmer med säljarens löften och varans kvalitet. Om kunden är nöjd, leder detta 

troligtvis till et långsiktig beteende (kundlojalitet, återköp, positiv word-of-mouth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ibid. Modellerna är på sedan 101 och 103. 
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 Figur 1. Så här ser beslutsprocessen vid hög involvering ut: 
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informations-
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Vid låg involvering bearbetas informationen kognitivt, men på ett passivt och ofrivilligt sätt. 

Den uppfattade informationen lagras i mottagarens hjärna i sektioner och det sändaren uppnår 

med detta är att mottagaren känner igen varumärket. Med ett högt antal repetitioner av reklam 

kan annonseraren få mottagaren att koppla vissa figurer, symboler, musik och liknande med 

varumärket. Vid låg involvering är den personliga relevansen och den upplevda risken hos 

mottagen låg och därför är det viktigt att genom repetitioner av samma reklam lagra 

varumärket i mottagarens hjärna (Heath, 2000). Människor som inte är involverade i köpet 

söker inte information om produkten, det som sker är att människor vid köp tillfället (av 

låginvolveringsprodukt) väljer den vara som de känner igen, d v s den vara som annonserades 

effektivast. Eftersom mottagaren är passiv i detta fall bör de annonserande meddelanden vara 

kortare och innefatta mindre information än vid hög involvering.  

 

TV och radio är effektiva kommunikationskanaler för annonsering av 

låginvolveringsprodukter eftersom de förhöjer den passiva inlärningen. Eftersom mottagaren 

inte känner någon motivation för att bevara meddelandet (lära in, komma ihåg) är 

upprepningar av meddelandet viktiga för att den passiva inlärningen ska ske hos mottagaren. 

Trots den passiva inlärningen sker attitydbildning om produkten inte i detta skede (Harris, 

1987), utan först efter prövningen/erfarenheten/användningen av varan. Om användaren är 

nöjd med produkten blir han mer benägen att köpa samma varumärke i framtiden.  

Priset är en viktig aspekt som hjälper konsumenten att differentiera mellan olika 

låginvolveringsprodukter. Det är priset, paketeringen, positionering på hyllan (i affären) och 

erbjudanden som stimulerar konsumenten att välja produkten. 
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 Figur 2. Så här ser beslutsprocessen vid låg involvering ut: 
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Trots att konsumenten kan utveckla en lojalitet gentemot varumärket i 

låginvolveringsprodukter, behöver denna lojalitet inte vara evig eller långvarig; 

konsumenterna observerar hela tiden andra varumärken och erbjudanden och är beredda att 

byta till ett annat varumärke om de känner att det förekommer ett mer fördelaktigt erbjudande. 

Detta kan vara ett priserbjudande, ett specialerbjudande eller kan det handla om 

konsumentens ändrade preferenser som kan tillgodogöras av ett annat varumärke.  
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3.1.2 Val av kommunikationskanaler vid olika grader av involvering 

 

Modellen nedan illustrerar kommunikationskanalernas betydelse i de olika stadierna av låg -

respektive höginvolveringsprocesserna.  (Promotional strategies for different levels of 

involvement 18) 

 

Figur 3. Låg involvering: 
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Figur 4. Hög involvering: 
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18 Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson Education 
Limited. (Third edition). Modellen är figuren 4.6. på sedan 105. 
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 3.2 Modell om kognitiv bearbetning (Cognitive processing model) 

 

Konsumenter kan bearbeta informationen aktivt eller passivt; detta har tagits upp i det 

föregående avsnittet. För att förstå hur denna information används, försöker den kognitiva 

bearbetningen19 bestämma ”hur extern information förvandlas till meningar och mönster av 

tankar och hur dessa meningar kombineras i syfte att skapa omdöme”20. Enligt Wright (1973) 

och Greenwald (1968) kan det vara nyttigt att bedöma och analysera tankarna som människor 

får medan de läser, tittar eller lyssnar på ett meddelande för att på så sätt förstå deras tolkning 

av meddelandet. Detta kan i sin tur användas i utformningen och utvärderingen av 

reklamkampanjer. Dessa tankar kan mätas genom att tillfråga konsumenterna att skriva ned de 

tankarna som de får som reaktion till meddelandet i fråga. Dessa tankar anses reflektera de 

kognitiva processerna och responsen som mottagaren upplever och de kan hjälpa till att forma 

eller att förkasta en kommunikation. Forskarna har identifierat tre typer av den kognitiva 

responsen och fastställt hur dessa relaterar till attitydformningen och avsikter (motivationen).  

Dessa är: tankar kring produkten/meddelandet, tankar kring källan och tankar kring 

reklamutförandet. Det är dock viktigt att förstå att dessa tre inte kan ses som separata enheter, 

utan att de oftast överlappar varandra och smälter in i varandra. 

 

3.2.1 Tankar kring produkt/meddelande 

 

Dessa är tankarna som är riktade till produkten eller kommunikationen och avser responsen 

till meddelandets innehåll. Det finns två olika typer av respons: pro och kontra argument. Ett 

kontraargument innebär att mottagaren inte samtycker med meddelandets innehåll. Enligt 

Belch och Belch (1990) är sannolikheten av kontraargument situationen större när 

meddelandet yttrar något som inte överensstämmer eller motsätter sig mottagarens 

uppfattning, och ju högre graden av kontraargumentet är, desto mindre sannolikhet det finns 

att meddelandet accepteras. I motsats till det reflekterar pro (eller supportargument) argument 

erkännanden och därför är pro argument positivt relaterade till meddelandeaccepteringen.  

 

 

 
                                                 
19 Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson Education 
Limited. (Third edition).  
20 Olsen and Peter (1987). Källa: Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and 
Applications. Pearson Education Limited. (Third edition).  
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3.2.2 Tankar kring källan 

 

Dessa tankar är riktade mot kommunikationskällan och konceptet är nära relaterad till källans 

trovärdighet. Detta innebär i sin tur att sannolikheten till meddelandeaccepteringen minskar 

om källan uppfattas som osympatisk eller otrovärdig. 

 

3.2.3 Tankar kring meddelandeutförandet    

 

Denna respons avser de tankarna som mottagaren har gentemot reklamen eller meddelandet i 

sig. Många tankar som mottagaren får är inte relaterade till produkten, utan är känslomässigt 

relaterade till meddelandet. Det är viktigt att förstå dessa känslor eftersom de påverkar 

attityden gentemot reklamannonsen och erbjudandet. Människor dömer reklamannonserna 

utifrån deras utföringssätt, kvalitet, kreativitet, tonart och stil, och formar sin attityd därefter. 

Enligt vissa kan attityderna gentemot reklamen överföras på produkten; detta är diskutabelt, 

men det finns en klar ökning av reklam som anspelar på känslor. 
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Figur 5. A cognitive 
processing model. Från Lutz 
et al. (1983).  
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3.3 ELM- Elaboration likelyhood model21

 

ELM modellen har utvecklats av Petty och Caciappo (1983)22 i ett försök att förklara hur den 

kognitiva bearbetningen, övertygelsen och attitydförändringen hänger samman med olika 

grader av involvering. Elaboration aspekten, d v s aspekten av genomtänkt utarbetning 

refererar till vilken grad individen behöver bearbeta och renodla informationen som är 

nödvändig för att skapa en beslutsprocess. Elaborationen är hög om individen upplever en hög 

grad av motivation eller förmåga att bearbeta informationen. Om individens motivation eller 

förmåga att bearbeta informationen är låg, då är elaborationen också låg.  

 

ELM skiljer mellan två kognitiva processer som visas i figuren nedan, en central och en 

perifer route (resväg). Vid den centrala vägen ses mottagaren som väldigt aktiv och 

involverad. Här är graden av kognitiv respons hög, och därför är reklamens förmåga att 

övertyga mer beroende av kvaliteten på argumentationen i annonsen än av faktorerna kring 

reklamens utförande. Till exempel har konsumenten en hög grad av involvering vid inköpet 

av varaktiga varor såsom en bil eller en tvättmaskin, och därför förväntas potentiella 

konsumenter vara högt involverade och intresserade av att läsa broschyrer om varorna och 

kanske se demonstrationer av hur varorna fungerar. Deras beslut att köpa varan skulle i detta 

fall vara främst beroende av argument som stödjer antagandet att varan passar deras behov. 

 

Vid den perifera vägen ses individen som oförmögen att bearbeta information och 

sannolikheten att han kommer att bearbeta informationen kognitivt är låg. Istället för att tänka 

på och utvärdera meddelandets innehåll tenderar mottagaren att lita på s.k. perifera signaler23, 

som inte behöver ha något med meddelandets innehåll att göra. I situationer där involveringen 

är låg kan reklamen använda sig av exempelvis en känd person för att påverka attityden på ett 

positivt sätt. I detta fall skapas de positiva attityderna gentemot källan (varumärket, 

produkten) genom användningen av de perifera signalerna, och inte genom att tittaren 

bearbetar meddelandets innehåll. Detta innebär att den redan rådande positiva attityden 

gentemot den perifera signalen skapar genom reklamannonsen en positiv attityd gentemot 

varumärket som använder sig av signalen.  

                                                 
21 Översättning gjord av Lana Vikor: En modell som visar sannolikheten för en genomtänkt bearbetning (av 
information). 
22 Källa: Fill, Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson 
Education Limited. (Third edition). 
23 “Peripheral cues” är uttrycket som används i boken. 
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Kommunikationsstrategin för reklamen bör enligt denna modell utformas efter graden av den 

kognitiva bearbetningen som målgruppen förväntas engagera sig i samt resvägen (central eller 

perifer) som informationen går för att ändra attityden. Om bearbetningsnivån är låg (låg 

motivation och involvering) bör den perifera vägen dominera och tonvikten bör ligga på hur 

meddelandet är utformat samt på målgruppens känslor, d v s deras potentiella känslomässiga 

reaktioner på reklamen (Heath, 2000). Om den förväntade vägen är central bör fokus ligga på 

meddelandets innehåll och aspekterna om meddelandeutförandet endast behöver vara 

”dugliga”, d v s att de kommer i andrahand.  

     

Figur 6. The elaboration likelihood model. Baserad på Aaker et al (1992). Källa: Källa: Fill, 
Chris. (2002). Marketing Communications. Contexts, Strategies and Applications. Pearson 
Education Limited. (Third edition). Modellen är figur 20.3 på sidan 498. 
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3.4 Annonseringsstrategier för reklam 

 

För att få en inblick i teorin om annonsering och annonsutformning har jag använt mig av 

Kotlers24 litteratur, där det beskrivs på vilka sätt reklam kan utformas och vilka kanaler 

annonseraren ska använda sig av för att nå ut till sin målgrupp.  

 

Enligt litteraturen har miljön för annonsering förändrats i takt med att människor blev alltmer 

utsatta för reklam i sin vardag. Denna exponering ledde till att människor blev irriterade av 

dem och har lärt sig att undvika dem. Därför har det blivit viktigt att utforma reklamanonserna 

på ett sätt som fångar upp och håller kvar konsumenternas uppmärksamhet. För att uppnå 

detta måste dagens reklamannonser vara mer innovativa, kreativa, intressanta, underhållande 

och givande för konsumenterna25. Att ha en kreativ strategi, även om den är kontroversiell har 

fått mer och mer betydelse för att reklamen ska bryta genom bruset26 och fånga 

uppmärksamhet. För att utveckla en effektiv annonseringsstrategi måste producenten utgå 

ifrån vad företagets kunder upplever som givande samtidigt som man måste ta hänsyn till 

företagets positionering27 i branschen. Meddelandets strategi blir slutligen att lyfta fram de 

viktigaste punkterna som producenten vill lyfta fram samtidigt som annonseraren tänker ut ett 

koncept, en kreativ idé som ska göra meddelandet kraftfull. Det finns tre egenskaper en 

reklam ska inneha: reklamen ska vara betydelsefull (lyfta fram det som är viktigt), den ska 

vara trovärdig (problematiskt eftersom människor är ofta skeptiska till reklamens innehåll) 

och den ska vara urskiljbar, d v s den ska inte bara lyfta fram produktens egenskaper, utan 

använda sig av ett koncept som skiljer märket eller produkten från andra liknande produkter.  

 

Annonseringsstrategierna består av två delar: att välja annonseringskanal och att skapa och 

formatera meddelandeutförandet. Att välja annonseringskanal går ut på att välja den typ av 

kanal (TV, radio, tidningar och andra typer av tryckta reklam) som är mest effektiv för 

produktens promotion och som budgeten för reklamkampanjen tillåter.  

 

                                                 
24 Kotler, Philip (2001). Principles of Marketing. Third European Edition 2001. Pearson Education Limited. 
Sidan 666-672. 
25 bid.  I
26 Störningar i kommunikationen som hindrar meddelandet att komma fram till mottagaren. Källa: Laurelli, 
Rolf, Örtengren, John, Ångström, L-J.T. (2002). Ordbok för Affärsfolk. 
27 Positionering: den image eller profil man eftersträvar att bygga upp för ett företag eller dess produkter i 
förhållande till konkurrerande företag eller produkter. Källa: Laurelli, Rolf, Örtengren, John, Ångström, L-J.T. 
(2002). Ordbok för Affärsfolk. 
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3.4.1 Annonsens/meddelandets utförande 

 

Annonsören måste förvandla konceptet eller idén om hur reklamen ska se ut till en faktisk 

reklamannons som fångar konsumentens uppmärksamhet. Vad som sägs i annonsen är lika 

viktigt som sättet det presenteras på, d v s utformningen (stilen, orden, tonarten, formatet) för 

att den ska vara effektiv. 

 

 Annonsmeddelanden kan presenteras i olika utförandestilar som exempelvis (allt enligt 

Kotler):  

• En bit av livet. Här presenteras produkten genom att reklamen visar hur produkten 

används av en eller flera personer i vardagliga situationer.  

• Livsstilsreklam. Här visas hur produkten passar in i en särskild livsstil. 

• Fantasi. Den här stilen skapar en fantasi kring reklamen. 

• Sinnesstämning eller image. Den här stilen av reklam bygger en sinnesstämning eller 

image kring reklamen såsom stillsamhet, skönhet, kärlek. Den visar inte nödvändigtvis 

produkten men tyder på dess relevans i skapandet av sinnesstämningen eller imagen.  

• Musikalisk reklam. Reklamen är byggd kring en välkänd låt eller musikstycke så att 

konsumenterna kopplar reaktionerna till låten till produkten.  

• Personlighetssymbol. Den här stilen skapar en karaktär som representerar produkten. 

Karaktären kan vara animerad eller verklig.  

• Teknisk expertis. Den här stilen visar företagets expertis vid 

produkttillverkningen/produktutformningen.  

• Vetenskapligt bevisat. Att genom enkätundersökningar eller vetenskapliga 

undersökningar bevisa att ett märke är bättre än en annan.  

• Användarnas vittnesmål. En trovärdig person talar om att produkten fungerar. Det kan 

handla om en välkänd person eller en vanlig människa.  

 

Annonsören måste också välja tonart till reklamannonsen där en positiv och underhållande 

reklam har visats vara mer effektiv än en negativ, avskräckande eller dämpad tonart. Orden 

man använder är också viktiga: de måste vara lätta att komma ihåg och vara 

uppmärksamhetsväckande. Det viktigaste är dock att alla delarna av reklamen hänger väl ihop 

och skapar ett effektivt slutresultat.  
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4. Teoretisk referensram 

 
4.1 Diskussion och bestämmelser om involveringsgrad 

 

Den teoretiska referensramen som avser involveringen i denna uppsats baserades på Fills teori 

om involvering28 som redovisades i teori kapitlet. Fills teori har två olika aspekter på 

involvering där den ena förklarar graden av involvering utifrån personlig relevans och 

erfarenheter av produkten och den andra förklarar involveringen utifrån köpfrekvensen, den 

upplevda risken och priset. Eftersom det skulle innebära stora svårigheter att operationalisera 

vad personlig relevans är och hur den skiljer sig gentemot olika produkter i olika situationer 

har jag valt att inte använda mig av denna aspekt av teorin, utan att endast använda mig av 

den utgångspunkten som behandlar faktorer köpfrekvens, den upplevda risken och priset.  

 

Orsaken till att jag valde bort aspekten av personlig relevans i involveringsteorin var att detta 

skulle vara väldigt svårt att undersöka eftersom varje person har sina egna preferenser och 

eftersom människor befinner sig i olika stadier i livet som bestämmer deras förutfattade 

meningar om vissa produkter och märken. En mer omfattande operationalisering skulle krävas 

om jag hade tagit hänsyn till den personliga relevansen vilket skulle i sin tur kräva en mer 

omfattande undersökning. Därför har jag valt att endast använda mig av den andra aspekten 

av Fills teori, vilket handlar om att det är köpfrekvensen, priset och den upplevda risken som 

bestämmer involveringsgraden vid köpet. Detta innebär att om köpfrekvensen är hög och 

priset är lågt, betyder detta att involveringen också är låg och om köpfrekvensen är låg och 

priset är högt, så är involveringen hög. Denna operationalisering medför dock vidare 

begränsningar eftersom den upplevda risken inte fullständigt räknas in i ekvationen. Den 

personliga risken kan exempelvis vara av ekonomisk, hälso och social natur. Den mest 

problematiska risken att beräkna är den sociala, eftersom människor tillhör olika sociala 

grupper där olika saker och värderingar upplevs som viktiga. Därför väljer jag att bortse från 

denna typ av risk. Den ekonomiska risken är betydligt lättare att analysera, trots att det finns 

stora skillnader i olika människors köpkraft. Därför var generalisering det enda sättet att 

bestämma vad som anses vara dyrt och vad som anses vara billigt. Hälsorisken är också ett 

                                                 
28 Källa: Fill, Chris (2002). Marketing Communications: contexts, strategies and applications. Third edition. 
Pearson Education Limited.  
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komplicerat område, eftersom teoretisk sätt alla faktorer i vår miljö har någon form av 

inverkan på vår hälsa. Därför var det viktigt att avgränsa även detta område.  

 

4.2 Operationalisering- hög och låg grad av involvering 

 

Ekonomisk risk: om varan är dyrare är 150 SEK antas den ha en hög ekonomisk risk i denna 

uppsats. Kanske anses inte produkten vara dyr i verkligheten, men reklamannonserna visar på 

en klar gräns mellan dyra och billiga produkter där de dyra är ibland flera hundralappar dyrare 

än de billiga. Om varan kostar mindre än 150 SEK antas den ha en låg ekonomisk risk för 

konsumenten. De undersökta annonserna var enkla att separera prismässigt, eftersom de oftast 

var antingen väldigt billiga eller klart dyra.  

 

Köpfrekvens: om köpfrekvensen är mindre än 2 gånger per år anses köpfrekvensen för 

produkten vara låg. Bestämmelser om hur många gånger en vanlig person köper något är 

subjektiv och bestämdes av mig och mina antaganden om andra människor som bor i Sverige. 

Jag hade inget statistiskt underlag för dessa bestämmelser, de är baserade på antaganden. 

T.ex. antog jag att en vanlig person inte köper en TV-apparat, en mobiltelefon, eller en bil 

mer än två gånger per år. Detta innebär inte att det är uteslutet att någon i Sverige köper fem 

bilar per år, men detta är inte något som upplevs som vanligt.   

 

Hälsorisk: risken för att bli sjuk eller slippa bli sjuk övervinner i denna uppsats alla andra 

risker, och är inte beroende av andra faktorer såsom ekonomiska risker och köpfrekvensen för 

att konsumenten ska känna en hög grad av involvering. Detta innebär att om produkten är 

någon typ av läkemedel, eller något som ska förebygga en sjukdom (solskydd som förebygger 

hudcancer) är involveringen är hög. Människor är måna om sin hälsa, och tänker främst på 

effektivitet och säkerhet när det gäller hälsan. Köpfrekvensen för en medicin behöver inte 

vara hög, och priset är oftast irrelevant, däremot är tilliten på att läkemedlet fungerar och att 

den inte kommer göra en ännu större skada på hälsan viktig. Därför antas involveringen  vara 

hög när det finns en medicinsk faktor inblandad. Reklamen för läkemedel annonserar receptfri 

läkemedel som väljs ut av lekman29 som i sin tur måste bedöma vilken läkemedel är 

effektivast bland alla som står på hyllan i Apoteket. Om läkemedlet skulle vara receptbelagd, 

skulle involveringen antas vara obefintlig eftersom patienten litar på läkarens val och inte 

                                                 
29 Person som inte har en utbildning inom medicin, en vanlig konsument. 
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behöver göra några val eller beslut. Bantningsmedel och måltidsersättningar beräknas också 

tillhöra denna kategori eftersom människor som köper denna typ av produkter ofta känner en 

hög grad av involvering vid köpet och är motiverade till att bearbeta detaljerad information 

om produkterna.   

 

4.2.1 Operationaliseringen 

 

Hög involvering:  

 Pris: 150 SEK eller högre 

 Köpfrekvensen: max 2 gg per år 

 Om det förekommer en hälsorisk: bantningsmedel, läkemedel, solskydd, 

måltidsersättning. 

 

Låg involvering: 

 Pris: under 150 SEK 

 Köpfrekvensen: oftare än 2 gg per år 

 Undantag: när det förekommer hälsorisker. 

 

4.3 Operationalisering: traditionell- nyskapande reklam 

 

I denna uppsats skilde jag mellan olika reklam och jämförde dem med varandra för att kunna 

se olika trender i reklambranschen. För att kunna mäta dessa ändringar har jag 

operationaliserat dessa reklamannonser och deras innehåll och kategoriserat de i två olika 

grupper: ”traditionella reklam” och ”nyskapande reklam”. Vad dessa begrepp innebär i andra 

sammanhang är inte viktigt, de används främst för att kunna skilja mellan två typer av reklam.  

 

4.3.1 Traditionell reklam 

 

Innebörden av traditionella reklamer i denna uppsats är att de följer efter de normativa 

modellerna såsom ELM modellen som redovisas i teorikapitlet samt dess tillämpning på 

reklamannonsernas utformning. Analysen av annonsernas innehåll gjordes med hjälp av en 

reviderad version av Lutz ”Cognitive processing model” (1983) där jag tog hänsyn till 

följande variabler: vad reklamen annonserade, hur reklammeddelandet löd, vad reklambilden 

visade, och om det fanns något submeddelande, d v s om reklamen anspelade på något på ett 
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undermedvetet sätt. Dessa analyser finns att se i bilaga 1. Därefter bedömde jag utifrån dessa 

faktorer om informationen gick på en central eller perifer väg, d v s om reklamannonsens 

meddelande handlade om att visa detaljer och information om produkten eller om den 

anspelade och använde sig av känslor för att skapa en attityd mot produkten. Enligt ELM 

modellen ska produkter där involveringen är hög använda sig av en central väg, medan 

produkter där involveringen är låg ska gå en perifer väg. Om detta förekommer antas 

reklamen vara traditionell.  

 

Traditionella reklamer:  

 Hög involvering- central informationsframföring 

 Låg involvering- perifer informationsframföring 

 

4.3.2 Nyskapande reklam 

 

Nyskapande reklamens innebörd är att de inte följer efter modellerna såsom ELM och skiljer 

sig från de traditionella reklamerna. Vissa reklamannonser för höginvolveringsprodukter 

använder sig av perifera signaler och undviker att tala om detaljer kring produkten. Orsaken 

till det diskuteras i analyskapitlet i ”analysen av den kvalitativa undersökningen av 

tidningsreklam”. Dessa annonser går emot modellerna som säger att konsumenten är  högt 

involverad och motiverad att bearbeta information och konstruerar  därmed en reklamannons 

som skulle kunna vara en annons för t.ex. tuggummi. Å andra sidan finns det annonser för 

låginvolveringsprodukter som sätter produkten och dess egenskaper och historia i centrum. 

De väljer en central informationsframföring för att markandsföra en produkt som antas ha en 

liten relevans hos konsumenten. Orsaken till detta diskuteras vidare i ”analysen av den 

kvalitativa undersökningen av tidningsreklam” (analyskapitlet), men det finns ett incitament 

hos reklamskaparna att skapa en metaprodukt (se förklaring nedan) ur en 

låginvolveringsprodukt. Detta görs antingen genom att de lyfter fram produkten ur sin 

produktgrupp (t.ex. en tuggummi som har så många speciella egenskaper att den inte kan 

beräknas tillhöra produktgruppen ”Tuggummi”) eller att de stimulerar involveringsprocessen 

så att man börjar tänka till på varumärken och egenskaper vid köpet av produkter som man 

vanligtvis inte skulle tänka på (t.ex. du måste börja tänka på vilken toapapper du använder, 

det är ett viktigt val, och när du väl gör det, köp Lambi!). Dessa annonser använder sig av 

perifera signaler, men lyfter fram produkten på ett sätt som skiljer sig från traditionella 

reklamer. Istället för att förknippa produkten med känslor eller kändisar, lyfter de produktens 
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egenskaper och skapar en reklam med produkten i centrum för att på så sätt skapa en 

metaprodukt. 

 

Nyskapande reklamer: 

• Hög involvering – perifer informationsframföring 

• Låg involvering –central informationsframföring eller en starkt innovativ 

reklamannons med produkten i centrum (bedömningen ses i bilagan) 

 

4.4 Definitioner - metaprodukt 

 

Metaprodukt30: ett begrepp som säger oss att det inte är den fysiska märkesvaran man köper 

utan den föreställning köparen har om den, framkallad av de erfarenheter och kunskaper 

han/hon samlat. Det är alltså köparens uppfattning om produkten/tjänsten vi måste utgå ifrån 

när det gäller profilering. 

 

 

 

5. Empiri 

 
5.1 Intervjun 

 

5.1.1 Intervjupersonen 

 

Intervjupersonen heter Karl Gunnar Fältman och är 76 år. Han är en av grundarna till Fältman 

& Malmén reklambyrån som är känd för att ha skapat några av Sveriges mest kända 

reklamkampanjer. Han började läsa till reklamtecknare på Beckmans, en benämning som 

senare ändrades till Art Director. Idag är han konsult till yrket och arbetar på reklambyrån. 

 
                                                 
30 Laurelli, Rolf, Örtengren, John, Ångström, L-J.T. (2002). Ordbok för Affärsfolk. 
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5.1.2 Intervjufrågorna 

Innan intervjun har jag förberett ett antal frågor som stöd ifall jag skulle utelämna något som 

var viktigt. Intervjun blev dock heltäckande och här presenteras de frågorna som jag faktiskt 

frågade: 

1. Du kanske kan börja med att berätta lite om dig själv. 

2. Hur går det till när man skapar en reklam? Hur ser den kreativa processen ut? 

3. Har människor som arbetar med att utforma reklamen utbildat sig akademiskt, vilken 

utbildning har man läst då? I vilken utsträckning använder de sig av sin utbildning i 

praktiken?  

4. Använder ni er av teorier och modeller när ni skapar reklamen? Vilka, hur ser de ut?  

 

Resten av frågorna var följdfrågor till det intervjupersonen sa och redovisas i intervjuutdraget. 

 

5.1.3 Den reviderade intervjuutdraget 

 

Ur den personliga intervjun med Gunnar Fältman som skedde 2005-12-16, kl. 10:30 i hans 
kontor på Valhallavägen 86. 
 
Om reklamskapandet 
 
Fråga: Hur går det till när man skapar en reklam? 

 

Svar: Kunden kommer in och vill att vi ska göra en reklam av produkten, och då frågar jag: 

vad är det som är speciellt med din produkt. Det är ju samma produkt som alla andra, vad är 

det som du kan lyfta fram? Och ofta vet inte kunden svaret på den frågan utan måste rikta sig 

till andra inom företaget, ofta de som har tillverkat produkten. Det kanske finns något som de 

vet som uppdragsgivaren har lämnat ut. Vi sysslar med masskommunikation. När det gäller 

massprodukter så kan man se processen som en tratt där målgruppen minskar ju mer man 

specificerar produktens egenskaper. Exempelvis kan man ta en tvål; alla använder tvål så att 

man kan anta att alla tillhör målgruppen. Men sedan kommer uppdragsgivaren och säger att 

tvålen är antiseptisk: då har man förändrat läget där produkten uppfattas vara en massprodukt, 

det finns något som skiljer produkten från andra tvålar. Vi försöker använda oss av denna 

information för att försöka få kunden att förstå vad det är som är speciellt med den produkten. 

Detta är viktigt eftersom kunden vill öka sin försäljning och man vill få konsumenterna att 
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välja deras produkt framför en annan, då måste man lyfta fram skäl för det. Det är denna 

ifrågasättande process som leder till att man slutligen kommer fram till någonting signifikant 

som man kan lyfta fram i annonsen.  

 
Fråga: Hur skapas den kreativa processen? 

 

Svar: Vid skapandet av reklam använder vi oss av estetik, grafiska former och ljud. En reklam 

är dock något djupare än färg och form, man måste få konsumenten att tycka om den. Vi 

sysslar med masskommunikation, så det är omöjligt att skapa djupgående relationer genom 

reklam, det kan inte en reklam göra. Det är dock möjligt att lyfta fram det som är speciellt för 

produkten och då måste man se produkten i en helhet. Uppdragsgivaren vill ofta att vi ska 

utgå från produkten och målgruppen, men det är inte det bästa sättet att börja på. Produkten 

tillhör en produktgrupp, och konkurrerar med andra likvärdiga produkter på marknaden. Då 

gäller det att definiera problemet som ska stimulera konsumenten till att tänka på produkten 

eller varumärket och köpa den. Reklamens innehåll skapas ur ett logiskt tänkande att det finns 

ett problem som måste lösas. När reklamen lyfter fram problemet tänker konsumenten till när 

hon ser reklamen. Detta användes i kampanjen med RFSU kondomer. Reklamen löd så här: 

”Idag får 107 svenskar gonorré”. De som ser reklamen tänker till och blir kanske mer 

medvetna om att skydda sig, och köper därför kondomer.  Att öka kunskapen om problemet 

får konsumenten att tänka på produktgruppen och produkten som visas i reklamen som en 

sorts lösning på problemet. 

 

Om reklamskaparna 

 

Jag tror att vi har ett bra förhållande till människor. För att vara en duktig reklamskapare 

måste man tycka om kundkretsen, man måste förstå dem. För att överleva i den här branschen 

gäller det att inte ta det första bästa idén från uppdragsgivaren, man måste kräva mer, kräva 

att de kommer med något nytt, något speciellt. 

 
Fråga: Har människor som skapar reklam någon särskild utbildning? 

 

Svar: Man går på exempelvis Beckmans, det finns skolor man går på för att bli art director. 

Det kallades för reklamtecknare när jag gick på Beckmans. Och då kom en kille som var 

höjdare, han hade varit i staterna och så kom han tillbaka och skrev såhär i sin tidning: vad 
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Sverige behöver, det är art directors. Och så gick alla och blev art directors. Det är den status 

man får. De flesta som går på Beckmans lär sig art, style, att göra snygga grejer. Men det 

finns inget inträdesprov på de här skolorna, det beror mer på tur. Och det är många som 

fokuserar på estetik när de kommer ut från skolan, men det räcker inte. Man måste tycka om 

människor och känna människor och ha känsla för vad människor tycker om.  

 

Använder ni er av teorier eller modeller när ni gör reklam? 

 

Ja, jag använder mig av min modell (trattmodellen) och det lär jag ut till alla i kontoret. Det är 

en modell som jag har utvecklat själv och som fungerar för vilken produkt som helst. Teorier 

om hur man skapar reklam kommer ur observationer av reklam, så det är praktiken som 

kommer först och sedan teorin. Modellen som jag använder mig av är en praktisk modell och 

tillämpbar i praktiska situationer.  

 

 
 Figur 7. Gunnar Fältmans trattmodell: 

Problem 

Produktgrupp 

Produkt 

Problemet leder till 
produktgruppen. Ju mer man 
specificerar produktens 
egenskaper desto mindre blir 
målgruppen. Det är genom att 
öppna upp problemet som 
reklamen riktar uppmärksamhet 
till produktgruppen, och vidare 
till produkten och varumärket.  

 
 

 

 

Om varumärke kännedomen 

 

Fråga: Vi talar om en reklam för en bärbar dator där produkten inte ens visas, men reklamen 

är utformad på ett roligt sätt och slutet av reklamen är oväntat. Jag frågar honom varför de 

använder sig av sådan reklam. 
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Svar: Vi pratar om en bärbar dator nu? Vid en innovation är man först med produkten, men 

om innovationen är redan utspridd på marknaden och man är den andra, den tredje eller den 

fjärde producenten, vad ska man göra då? Vad är det som gör min bärbara dator bättre än de 

andra? Då har man sitt namn, och kan använda sig av reklamen där namnet står i fokus. 

Reklamen behöver inte handla om produkten, utan kan använda sig av ett roligt koncept som 

lyfter fram produktnamnet eller företagsnamnet. Som i fallet med denna reklam, förväntar sig 

ingen en sådan slut på reklamen varför reklamen och varumärket får uppmärksamhet och 

skiljer produkten från alla andra. 

 

Som exempel kan man titta på Abbas. De har varit en producent som hade 84 olika produkter 

med olika produktnamn där Abbas namnet inte lyftes fram, utan det stod olika namn på 

förpackningarna. Det tog fem år för dem att lyfta fram sitt varumärke kännedom och bli 

nästan lika stora som Findus som var den största producenten. Det Abbas gjorde var att de 

halverade sitt produktsortiment och istället för att ha olika namn på olika produkter satte de 

namnet Abbas på varje förpackning och skrev vad förpackningen innehöll som t.ex.: Abbas 

tonfisk. Detta resulterade i att deras namn blev mer och mer känd och med varumärke 

kännedomen växte attityden om varumärket. Ju mer man ser namnet desto mer man 

accepterar varumärket och desto bättre tror man att produkten är.  

 

Figur 8. Han ritar upp ett diagram där variablerna är attityd och varumärke kännedom: 

 

Findus 

Abbas

Attityd 

Abbas 

Varumärke 
kännedom 
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Om metaprodukten 

 

Fråga: I vissa reklam visas produkten knappt och reklamen har nästan ingenting med 

produkten att göra. Som exempel finns det reklam för produkten såsom tuggummi där 

politiska eller filosofiska meddelanden används i reklamen. Reklamen är intressant, men ett 

tuggummi kan knappast förknippas med politik eller filosofi i verkligheten. 

 

Svar: Nu pratar vi om att skapa en metaprodukt, att ge produkten ett värde utöver det fysiska. 

I dessa fall vill man få konsumenten att tycka att produkten är mer än bara ett tuggummi, man 

vill få konsumenten att tänka på produkten. På så sätt kan man lyfta upp både produkten och 

varumärket. Det finns produkter där engagemanget är lågt, då vill man få konsumenterna att 

engagera sig mer i produkten för då är det mer chans att de tänker till vid köpet och väljer den 

produkten som har någon speciell egenskap (som marknadsfördes i reklamen).   

 

 

5.2 Enkätundersökningen 

 

5.2.1 Enkätfrågan 

 

Vad ska en reklam innehålla för att vara intressant? Du kan välja flera alternativ, dock högst 

tre. (Försök att tänka på reklam som du faktiskt kommer ihåg och tycker om): 

  □     Estetisk utformning/fin design, vackra människor i reklamen 

  □     Humor  

  □     Sinne, lukt, harmoni, balans, avstressande livsstil 

  □     Sport, spänning, action 

  □     En story/berättelse (dokusåpa eller såpa -liknande) 

  □     Reklamen ska visa produktens effektivitet 

  □     Oväntade vändningar i reklamen 

  □     Annat __________________________________________ 
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5.2.2 Resultatet av enkätundersökningen 

 

Resultatet av enkätundersökningen är sammansättningen av hur många tillfrågade som har 

kryssat in en svarsalternativ. Senare har resultatet används för att rangordna de olika 

alternativen för att se vilken är den viktigaste och den minst viktiga.  

 

Estetisk utformning/fin design, vackra människor i reklamen-------------------------18 

Humor------------------------------------------------------------------------------------------55 

Sinne, lukt, harmoni, balans, avstressande livsstil----------------------------------------4 

Sport, spänning, action------------------------------------------------------------------------8 

En story/berättelse (dokusåpa eller såpa -liknande)--------------------------------------17 

Reklamen ska visa produktens effektivitet------------------------------------------------ 12 

Oväntade vändningar i reklamen------------------------------------------------------------32 

Annat __________________________________________----------------------------6 

 

Rangordningen 

 

1. Humor 

2. Oväntade vändningar 

3. Estetisk utformning/fin design, vackra människor i reklamen 

4. En story/berättelse (dokusåpa eller såpa -liknande) 

5. Reklamen ska visa produktens effektivitet 

6. Sport, spänning, action 

7. Annat 

8. Sinne, lukt, harmoni, balans, avstressande livsstil 

 

Under kategorin annat gav de tillfrågade flera olika förslag, men det fanns några generella 

förslag, och ”annat” kategorin har därför uteslutits från analysen.  

 

 

 

 

 

 

 39



5.3 Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam 

 

Efter analysen av innehållet av de olika reklamannonserna indelades de i olika grupper: 

År 1990-1996:  

Låginvolveringsreklam – traditionella (LT)/låginvolveringsreklam –nyskapande (LN) 

Höginvolveringsreklam – traditionella (HT)/höginvolveringsreklam-nyskapande (HN) 

 

År 2002-2005: 

Låginvolveringsreklam – traditionella (LT)/låginvolveringsreklam –nyskapande (LN) 

Höginvolveringsreklam – traditionella (HT)/Höginvolveringsreklam nyskapande (HN) 

 

Reklamannonserna indelades i olika grupper enligt operationaliseringen som beskrevs i 

kapitlet ”teoretisk referensram”. Därefter räknades de olika procenttalen av reklamerna ut för 

att de olika procenttalen från olika tidsperioder kunde jämföras.  

 

Figur 9.  

Totalt antal 

reklam: 207 

Antal reklam Låginvolveringsreklam Höginvolveringsreklam

Veckorevyn  

(1990-1996) 

107 83 24 

Andra tidningar 

(2002-2005) 

100 48 52 

 

Figur 10. Uträkning: 

 Veckorevyn (1990-1996) % Andra tidningar (2002-2005) % 

LT 46 55 % 24 50 % 

LN 37 45 % 24 50 % 

HT 12 50 % 16 31 % 

HN 12 50 % 36 69 % 

 
LT= Låginvolveringsreklam som är traditionella        LN= Låginvolveringsreklam som är nyskapande 

HT= Höginvolveringsreklam som är traditionella      HN= Höginvolveringsreklam som är nyskapande  
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 Här illustreras mätningen av procenttalen (exempel): 

Från år 1990-1996 fanns det 46 LT reklamannonser, och då räknade jag ut hur många procent 

46 är ur 83, som är den hela populationen av låginvolveringsreklam från denna tidsperiod, 

vilket blev 55 %. Och senare genomförde jag samma procedur med resten av 

reklamannonserna.  

 

5.3.1 Förändring inom de olika reklamannonserna 

 

Den kvantitativa undersökningen visar att det har skett en ökning av de nyskapande 

reklamannonserna både inom reklamer för låg- och höginvolveringsprodukter.   

 

När det gäller reklamannonser där låg involvering förekommer har det skett en 5 % ökning 

inom de nyskapande tidningsreklamer på bekostnad av de traditionella tidningsreklamerna 

från period 1990-1996 till 2002-2005. 

 

När det gäller reklamannonser för höginvolveringsprodukter har det också skett en ökning av 

de nyskapande tidningsreklamerna från period 1990-1996 till 2002-2005; ökningen blev 19 

%. 

 

Från 1990-1996 till 2002-2005 

LT  LN = + 5 % 

HT  HN = + 19 % 

 

5.4 Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam 

 

Reklamannonserna som jag hänvisade till i detta kapitel finns i bilaga 3, ”den kvalitativa 

undersökningen av tidningsreklam”. Jag har analyserat 15 annonser och numrerat dem från ett 

till femton för att inte behöva klistra in materialet i uppsatsen. Utöver numreringarna är 

reklamannonserna i bilagan arkiverade för att de ska kunna hittas i bilaga 1, ”den kvantitativa 

undersökningen av reklam” och på så sätt kunna spåras tillbaka till sina källor.  

 

 

 

 

 41



Reklam Nr 1 (se bilaga 3, sidan 1) 

 

Reklamannonsen visar en Mitsubishi Electric 29-tum TV-apparat. TV är en 

höginvolveringsprodukt och denna reklam visar tydligt hur informationen framförs på en 

central väg där läsaren antas vara intresserad av produkten. Reklamen överensstämmer med 

ELM modellen eftersom fokusen främst ligger på TV-apparaten och dess egenskaper som 

lyfts fram i detalj. Dess utformning är inte speciell, den anspelar inte på känslor utan 

fokuserar främst på att introducera TV till konsumenten.  

 

Reklam Nr 2 (se bilaga 3, sidan 2) 

 

Denna reklam annonserar ett tuggummi av märket Toy. Eftersom tuggummi är en 

låginvolveringsprodukt borde den annonseras genom perifera signaler enligt ELM teorin. 

Denna annons går emot modellen och sätter tuggummit i fokus som om produktens form 

skulle vara någonting speciell. Den domineras av bilden på tuggummit samt på varumärket.   

 

Reklam Nr 3 (se bilaga 3, sidan 3) 

 

Diamanter är en höginvolveringsprodukt. De är dyra, vackra och har ett metavärde i det 

västerländska samhället där de förknippas med lyx, giftermål, och kärlek. Annonsen väljer att 

inte fokusera på produkten och dess egenskaper utan att antyda produktens mening i en 

kärleksrelation. Den väljer att använda sig av perifera signaler och att associera diamantens 

”evighet” med evigheten i en relation. Detta stimulerar köpet eftersom mannen som läser 

annonsen får en känsla av att en riktig man/älskare/pojkvän borde köpa diamanter till sin 

kvinna och börjar därmed tänka på produkten.  

 

Reklam Nr 4 (se bilaga 3, sidan 4) 

 

Schweppes tonic är en läsk som är en låginvolveringsprodukt, men annonsen är avvikande 

från ELM modellen. Den sätter läsken i fokus och försöker skapa en metaprodukt genom att 

pigga upp reklamen med en djävul som får drinken att framstå som en aning farlig. Det är 

dock inte djävulen som står i fokus, utan flaskan och varumärket. Reklamen försöker lyfta 

Schweppes tonic ur produktgruppen ”läsk” och försöker göra den till något speciellt som står 

över alla andra konkurrenter.  
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Reklam Nr 5 (se bilaga 3, sidan 5) 

 

Reklamen är en bilreklam, och bilar är höginvolveringsprodukter. Trots detta finns det inga 

bilar i annonsen, det är endast varumärket Nissan Sunny och antydningar på japansk kultur 

som syftar till bilen. Fokusen i annonsen ligger på tjejen som kramar om sin pojkvän och 

säger att hon inte bryr sig om de omoderna människorna som inte tycker om hennes smak. 

Hon är ung, vacker och kaxig vilket gör att läsaren associerar bilen med hennes egenskaper. 

Detta innebär att reklamen tar perifera vägar och går emot ELM modellen. Den riktar sig till 

unga kvinnor som kanske inte tycker om att höra detaljer kring bilarnas prestige, och 

använder sig av känslor för att fånga upp läsarnas intresse.  

 

Reklam Nr 6 (se bilaga 3, sidan 6) 

 

Schampo är en låginvolveringsprodukt som köps frekvent utan att människor tänker till vad 

som finns i flaskan (de flesta konsumenter är inga kemister). Enligt ELM modellen ska sådana 

produkter annonseras genom perifera signaler och associeras med känslor. Denna 

reklamannons gör motsatsen till modellen och framför informationen genom en central väg 

där den fokuserar på att lyfta fram schampots innehåll och egenskaper som gör den speciell. 

Ämnet som är speciell i schampot är Pro- Vitamin B5, som sägs hjälpa håret att glänsa och 

förbli frisk.  Detta innebär inte att ämnet inte finns i några andra schampon, men det är just 

det här varumärket som använder sig av den i markandsföringen.  Reklamen syftar till att få 

trovärdighet genom sin vetenskapliga framhållning och att lyfta fram varumärket ur 

produktgruppen.  

 

Reklam Nr 7 (se bilaga 3, sidan 7) 

 

Reklamannonsen för Eterna frukostflingor är en perfekt exempel på det ”traditionella” (ELM- 

enliga) sättet att marknadsföra låginvolveringsprodukter. Dess perifera signaler anspelar på 

morgon, kärlek, lycka och livsglädje. Detaljerna kring flingornas innehåll och effekt finns i 

annonsen, men är enbart skrivna med små bokstäver. Det är morgonkänslan och lyckan man 

tänker på när man ser reklamen.  
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Reklam Nr 8 (se bilaga 3, sidan 8) 

 

Sony stereoanläggning är en (eller var på den tiden) höginvolveringsprodukt eftersom den är 

dyr och eftersom många konsumenter bryr sig om kvaliteten av sina musikanläggningar. Sony 

har ett starkt varumärke och är känd för bra kvalitet och ett måttligt pris och därför kan de 

använda sig av humor i sin reklamannons utan någon större risk att förlöjliga varumärket eller 

produkten. Den använder sig av perifera signaler och syftar till att få folk att skratta till och bli 

medvetna om varumärket (eller påminnas om det). Eftersom musikanläggningen är känd, 

behöver den inte stå i annonsens fokus (att gå via en central väg och berätta om 

produktdetaljerna skulle kunna vara tråkigt för läsaren). 

 

Reklam Nr 9 (se bilaga 3, sidan 9) 

 

Läkemedel är höginvolveringsprodukter eftersom de kan påverka hälsan på ett positivt och ett 

negativt sätt. När läkemedlet är receptfritt är det upp till konsumenten att välja ut den rätta 

medicinen och då måste konsumenten känna trovärdighet gentemot varumärket. De flesta 

läkemedelreklam präglas av vetenskapliga fakta och seriösa meddelanden samt information 

om medicinens egenskaper, d v s att meddelanden går via en central väg. Ipren har trotsat 

dessa normer och använt sig av en nyskapande reklam som är helt olik de annonserna man är 

van vid. Denna annons ser ut som omslagsbilden på en modetidning och reklammeddelandena 

(läkemedlets egenskaper) är tryckta på ett sätt som efterliknar omslagsrubrikerna i ett 

modemagasin. Reklamannonsen är kreativ och modig, men den kan också anses vara oseriös 

av människor som är måna om läkemedelbranschens proffsighet.  

 

Reklam Nr 10 (se bilaga 3, sidan 10) 

 

Mobiltelefoner är höginvolveringsprodukter eftersom de är relativt dyra och köp frekvensen 

är låg. Olika mobiltelefoner görs med olika standard som differentierar dem, någonting som 

kan lyftas fram i markandsföringen. Nokia är ett varumärke som har valt att inte gå den 

centrala vägen och tala om till konsumenterna vilka tekniska detaljer mobilen har. Detaljerna 

som Nokia lyfter fram är perifera detaljer såsom utseende, spel, design roliga tillbehör och 

saker som inte är tekniska. Teknik kan vara viktig för en mobiltelefons kvalitet, men detta 

innebär inte att en konsument förstår det tekniska språket eller att de vill utnyttja alla tjänster i 
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mobiltelefonen. I denna reklam annonserar Nokia en sportig mobiltelefon utan att visa den på 

reklambilden. Istället visar bilden en fallskärmshoppare som har mobilen i fickan. 

Fallskärmshoppare associeras med modighet, ungdomlighet, sportighet och att leva livet för 

fullt ut vilket får Nokia mobilen att associeras med dessa egenskaper. 

 

Reklam Nr 11 (se bilaga 3, sidan 11) 

 

Ford Focus bilen står i en garderob med texten ”matchar allt”. Bilen är svart och svart är den 

modefärgen som sägs matcha allt. Frasen ger annonsen en association med tidlös elegans och 

stilrenhet. Trots att en bil är en höginvolveringsprodukt finns det inga detaljer kring bilens 

prestanda i reklamen, produkten är hanterat som en modeprodukt. Orsaken till reklamens 

perifera signaler är försöket att få kvinnor att intressera sig för produkten. Tanken är att 

kvinnor tycker om mode, skönhet och estetiska detaljer samtidigt som de tycker att det är 

svårt att välja en bil (deras intresse i bilens tekniska detaljer är kanske liten). Om kvinnan 

associerar bilen med saker som hon brinner för är det mer troligt att hon utvecklar en positiv 

attityd gentemot Ford. En annan orsak till reklamens nyskapande kan vara att traditionella 

bilreklamer är förutsägbara och tråkiga och att reklamskaparna ville göra en reklam som står 

ut från mängden.   

 

Reklam Nr 12 (se bilaga 3, sida 12) 

 

Hamburgare är den mest kända snabbmaten, en produktgrupp som har fått en ökad kritik från 

samhället eftersom den är ohälsosam och anses orsaka fetma. Hamburgare är 

låginvolveringsprodukter som köps frekvent, de är billiga och valet av hamburgaren är oftast 

beroende av vilken hamburgerkedja som ligger närmast. I denna reklamannons försökte Max 

hamburgarekedjan ge sina hamburgare ett lyxigt attribut. Köket ser rent, fräscht och dyrt ut, 

hamburgaren är serverad på en tallrik. Enligt reklamtexten har det tagit 7 månader för dem att 

utveckla hamburgaren. Allt detta pekar på att de ville få hamburgaren att framstå som något 

mer än en hamburgare. Den är speciell, den är hälsosam, den är inte skräpmat. På det sättet 

försöker de skapa en metaprodukt för att lyfta fram kvalitetskänslan av hamburgaren och 

hamburgerkedjan.  
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Reklam Nr 13 (se bilaga 3, sidan 13) 

 

Ciderreklamen för Rekorderlig cider har ingenting med cidern att göra, den syftar till att fånga 

upp läsarnas intresse som tror att annonsen är en test, något som är förekommande i tidningar 

för kvinnor. Läsaren kanske snabbt inser att det inte handlar om en test, men tycker ändå att 

det är intressent att svara på frågorna. Resultatet av nyfikenheten blir att läsaren tar till sig 

varumärket och lagrar den i sitt minne. Det är allt som krävs för att få ett ökat varumärke 

igenkännande och därmed en ökad attityd mot varumärket.  

 

Reklam Nr 14 (se bilaga 3, sidan 14) 

 

Marabou chokladen är en låginvolveringsprodukt, men här försökte reklamskaparna skapa en 

metaprodukt. Mannen i annonsen är ung, elegant klädd i dyra plagg. Ingenting i reklambilden 

antyder på choklad förutom chokladavtrycket på hans slips som antyder på att han äter 

chokladen. Marabou framställs på det sättet som en choklad som äts av unga, trendiga och 

stillfulla människor vilket är otraditionellt med tanke på chokladens vanliga konnotationer 

såsom smak (att den är god). Chokladen associeras med en stilfull livsstil och blir därmed en 

metaprodukt.  

 

Reklam Nr 15 (se bilaga 3, sidan 15)  

 

Breitling som går ihop med Bentley. Båda varumärken är prestigefulla och står för lyx, så att 

ingen av dem förlorar på att associeras med den andra. I detta fall försöker Breitling som är ett 

varumärke för klockor förbättra och förstärka sitt varumärke ännu mer genom att associeras 

med en av de mest kända lyxbiltillverkarna, Bentley. Trots att annonsen innehåller 

information om produkterna och deras egenskaper, ligger fokusen mest på varumärkenas 

redan befintliga rykte. 
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6. Analys 

 
6.1 Sammankopplingen av ELM- modellen och den kvantitativa undersökningen av 

tidningsreklam 

 

ELM modellen ger riktlinjer för hur reklam för låg- respektive- höginvolveringsprodukter ska 

utformas. I denna del har jag kopplat modellen till den kvantitativa undersökningen av reklam 

för att se hur väl verkligheten överensstämmer med den normativa modellen.  

 

Så här stor är andelen av de undersökta reklamerna som följer modellens riktlinjer under 

tidsperioden 1990-1996. 

Figur 11. Promotional 
message 

An individual’s ability to process information

Low    83 reklam 

High   24 reklam 

Attitude change 

Central route 
Peripheral 
route and cuesPeripheral 

route and cues 

55 %

50 % 

 
Denna figur illustrerar att 55 % av reklamen för låginvolveringsprodukter gick via perifera 

vägar och 50 % av reklamen för höginvolveringsprodukter gick via centrala vägar vid 

undersökningen av tidningsreklam från år 1990-1996. 
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Så här stor är andelen av de undersökta reklamerna som följer modellens riktlinjer under 

tidsperioden 2002-2005. 

Figur 12. Promotional 
message 

An individual’s ability to process information

Low   48 reklam 

High   52 reklam 

Attitude change 

Central route Peripheral 
route and cues

Peripheral 
route and cues 

31 % 

50 %

 
 
Denna figur illustrerar att 50 % av reklamen för låginvolveringsprodukter gick via perifera 

vägar och 31 % av reklamen för höginvolveringsprodukter gick via centrala vägar vid 

undersökningen av tidningsreklam från år 2002-2005. 

 

Detta innebär en minskning av reklam som följer ELM modellen (traditionella reklamer) och 

en ökning av reklam som inte överensstämmer med modellen (nyskapande reklamer).  

 

Från 1990-1996 till 2002-2005 

Låginvolveringsreklam/Traditionell  Låginvolveringsreklam/Nyskapande = + 5 %  

Höginvolveringsreklam/Traditionell  Höginvolveringsreklam/Nyskapande = + 19 % 

 

Förändringen är mest markant i reklamannonser för höginvolveringsprodukter vilket tyder på 

branschens tendens att reducera informationsmängden i dem och öka produkternas värde i 

andra områden (estetik, skönhet, känsla).  

 

Reklamannonser för låginvolveringsprodukter kännetecknades av ett stort antal nyskapande 

reklam även under perioden 1990-1996 och därför blev den procentuella ökningen av 

nyskapande reklam inte lika hög som inom reklamerna för höginvolveringsprodukter. Den 5% 

 48



ökningen visar dock en jämn ökning av nyskapande reklamer vid jämförelsen av de två 

tidsperioderna och därför kunde jag konstatera att det har skett en ökning av nyskapande 

reklamannonser.  

 

6.2 Orsakerna bakom förändringen –enkätundersökningens och intervjuns koppling till 

Kotlers annonseringsstrategier  

 

Att det har skett en förändring inom reklamannonsernas utformning visas tydligt i det 

föregående avsnittet. Frågan kvarstår dock om varför denna förändring har skett och vilka 

orsaker och incitament som ligger bakom dessa processer. I detta avsnitt presenteras svaret på 

denna fråga från två olika synvinklar där den ena handlar om slutsatserna från 

enkätundersökningen och den andra om intervjuns innehåll. Kotler har skrivit om 

annonseringsstrategier och pratat om vikten att förstå att annonseringsmiljön har förändrats, 

och att det därför krävs att reklamskapare har en kreativ strategi vid reklamutformningen. Han 

ger också flera exempel på några mallar som de olika reklamerna kan indelas i och lyfter fram 

betydelsen av att design, tonart och reklammeddelande måste passa ihop för att reklamen ska 

vara effektiv.  

 

6.2.1 Kotler och enkätundersökningen  

 

Enkätundersökningens resultat visar att de tillfrågade anser att viktigaste faktorerna som gör 

reklamerna intressanta är humor (på första plats) och oväntade vändningar (på andra plats). 

Nästan alla tillfrågade tyckte att humor var en av de tre viktigaste faktorerna samtidigt som 

faktorn som handlar om att reklamen ska visa produktens effektivitet hamnar långt ned i listan 

på plats 13. Trots detta är humor och oväntade vändningar inget som Kotler tar upp i sin teori 

om annonseringsstrategier. Enligt honom är det viktigt att reklamen är underhållande, men 

han pratar inte om humor, eftersom konceptet ”humor” går emot konceptet att tala om 

produktens egenskaper som enligt honom bör göras för att reklamen ska vara betydelsefull, 

trovärdig och urskiljbar. När reklamens fokus är ett skämt, är det troligt att det får läsarnas 

uppmärksamhet och får dem att skratta, men detta kan också ske på bekostnad av 

kommunikationen som riktar sig på att skicka ut ett reklammeddelande som handlar om 

produktens egenskaper och källans trovärdighet. Ingenting i Kotlers litteratur diskuterar 

företeelsen ”oväntade vändningar”, trots att de flesta tillfrågade tyckte att detta var nästan lika 

viktigt som humor. Enkätundersökningen visar reklammottagarnas synvinkel, d v s deras 
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smak och beteende, och resultatet tyder på att Kotler hade rätt när han sa att 

annonseringsmiljön har blivit annorlunda. Människor har blivit trötta på reklam och är 

ovilliga att lägga ned tid på annonser som inte är underhållande. Det är därför oviktigt att visa 

produktens egenskaper i en reklam om tittarna eller läsarna tycker att den är tråkig, oberoende 

av involveringsgraden som konsumenten anses ha för produkten. Dagens publik vill bli 

utmanad och road. Enkätundersökningen pekar därmed på att det inte är produktegenskaperna 

eller även designen/estetiken som gör en reklam intressant; det är dess förmåga att underhålla 

och utmana som får människor att av sin egen vilja titta och intressera sig för den.  

 

Detta resonemang visar också ELM: s irrelevans i reklamutformningen; även om produkten är 

intressant för konsumenten betyder inte detta att hon är intresserad av att titta på alla detaljer 

kring produkten i reklamannonsen. Annonser för en höginvolveringsprodukt kan i sin helhet 

anspela på humor, känslor och använda sig av andra perifera signaler som ska göra reklamen 

intressant och vidarefodra produktens varumärke istället för att berätta om alla egenskaper 

och detaljer kring produkten. Konsumenten kan, enligt detta resonemang, utveckla en grad av 

involvering gentemot reklamannonsen istället för produkten, och effektiviteten av 

reklamkampanjen kan i sin tur bero mer på reklamens egenskaper (om den är underhållande) 

än på produktens egenskaper och involveringsgrad. 

 

6.2.2 Kotlers annonseringsstrategier jämfört med intervjun med Gunnar Fältman 

 

Figur 13 
Kotlers annonseringsstrategier  Intervjun med Gunnar Fältman 

1. Betydelsefull 

2. Trovärdig 

3. Urskiljbar 

 

Hur ska reklamen vara Stämmer överens med Kotler med 

mindre fokus på trovärdighet. 

Viktigt att veta vad kunden vill ha Kundens roll Viktigt att känna kunden, 

överensstämmer med Kotler 

Minska bruset genom ”kreativ 

strategi” 

Bruset Minska bruset genom en kreativitet 

som härstammar från logiken. 

Logiken kommer från kunskapen 

om vad som är relevant för 

kundgruppen.  

Positiv tonart  Tonart Tonarten behöver inte vara positiv 
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Tabellen visar att Gunnar Fältmans resonemang överensstämmer med Kotlers 

annonseringsstrategier på nästan alla punkter som har tagits upp. Det är enbart tonarten som 

medför en skillnad eftersom Kotler lyfter fram den som en viktig faktor och Fältman inte 

pratar om betydelsen om den positiva tonarten. Slutsatsen är att teorier för annonsering har en 

högre möjlighet att stämma överens med verkligheten om de är generella. Gunnar Fältman har 

inte använt sig av Kotlers teorier för att resonera på det sättet som han gör, utan kommit fram 

till dessa slutsatser genom sina erfarenheter i branschen.  

 

6.2.2.1 Teoriernas generella jämförelse med intervjuutdraget  

 

Enligt Gunnar Fältman grundas modeller inom reklamskapande eller annonsering i praktiken, 

d v s att man utifrån praktiska erfarenheter skapar modeller som hjälper till att strukturera 

arbetet. Han använder sig av modeller som han har utvecklat själv och nedan jämfördes hans 

praktiska inriktning med de teoretiska modellerna som nämndes i teorikapitlet.  

 

Figur 14. 
Teorier inom annonsering Vs. Reklampraxis (Intervju med 

Gunnar Fältman) 

- Involveringsteorier Teorier  - Varumärkeigenkännande, figur 8 

(också modell) 

-ELM, figur 6 

-A cognitive processing model, 

figur 5 

Modeller - Trattmodellen, figur 7. 

- Varumärkeigenkännande, figur 8 

- Kotlers annonseringsstrategier  

- Processer vid olika grader av 

involvering, figur 3 och figur 4 

Strategier - ”Känna din kund/målgrupp”  

- Reklamen ska lyfta produktens 

specialiteter som skiljer den från 

andra inom samma produktgrupp. 

 

Enligt intervjun används inte de teorierna och modellerna som är underlag för denna uppsats i 

praktiken. Reklamskaparna utgår från sina erfarenheter och de rådande situationerna när de 

ska skapa en reklam, och inte från litteraturen inom markandsföring och 

marknadskommunikation. En annan viktig faktor är att människor som skapar reklamer är 

utbildade till ”art directors”, en utbildning som fokuserar på design och de estetiska 

aspekterna av reklamskapandet, inte på marknadsföring och markandskommunikation.  
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6.3 Reklamannonsernas utveckling - kopplingen mellan den kvalitativa analysen av 

tidningsreklam och ELM modellen 

 

Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam gav stöd till den kvantitativa 

undersökningen eftersom den indikerade samma tendenser som jag fick fram i den 

kvantitativa undersökningen, d v s att reklamannonserna blir alltmer nyskapande och följer 

ELM modellen i allt lägre grad.  

 

6.3.1 Reklam för höginvolveringsprodukter 

 

När det gäller reklamannonser för höginvolveringsprodukter har de utvalda reklamerna visat 

en klar tendens att avlägsna sig från ELM modellen och istället för att tala om produkten och 

dess egenskaper försöka intressera läsaren i reklamen. De traditionella reklamerna (reklam Nr 

1 och Nr 15 i bilaga 3) skiljer sig avsevärt från de nyskapande (Reklam Nr 3, 5, 8, 9, 10 och 

11 i bilaga 3). Dessa nyskapande annonser försöker i första hand skapa en involvering i 

reklamen, d v s att konsumenten blir intresserad av reklamen och utvecklar en positiv attityd 

till den. Detta görs genom att se över vad kundgruppen i fråga finner intressant och skapa en 

annons som baseras på dessa intressen. Reklamannonsens utformning blir då oberoende från 

produkten och dess egenskaper; produkten eller varumärket indikeras i annonsen utan att stå i 

fokus. Tanken bakom detta är att människor blir allt mindre benägna att bearbeta 

informationen i reklamer (de möts av så många varje dag) så att en central informations 

framföring kan resultera i irritation från konsumentens sida, vilket i sin tur resulterar i att en 

negativ attityd skapas gentemot annonsen och därmed varumärket. I ett försök att undvika 

detta blir texten i annonsen allt kortare (eller skrivet i allt mindre bokstäver) medan bilden blir 

mer och mer intressant och utformat på ett sätt som riktar sig till kundgruppen som förväntas 

läsa tidningen.  

 

Som exempel är bilar en produkt som traditionellt sätt inte riktar sig till kvinnor, d v s att 

kvinnor antas tycka att det är ointressant med all detaljerad information om bilens egenskaper 

och prestanda. Då tänker annonseraren på vad det är som kvinnor tycker om och kommer 

kanske fram till att de intresserar sig i romantik och mode. För att få kvinnor som läser 

tidningen att intressera sig i produkten som de annars inte skulle vilja tänka på, utformas 

reklamannonsen på ett sätt som anspelar på romantik eller mode. Detta är tydligt i reklam nr 5 

nr där bilen inte ens syns i bilden. Däremot visar reklambilden en ung tjej som romantiskt 
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kramar om sin kille och som är ”ungdomligt kaxig”. I reklam nr 11 står en svart bil i 

garderoben med texten ”den matchar allt” vilket är en klar antydan på mode. Reklam nr 9 

(Ipren) ser ut som ett omslag på ett modemagasin vilket får upp läsarens uppmärksamhet och 

får henne att associera Ipren med något hon tycker om, nämligen mode och skönhet. 

 

Samma företeelse syns i reklam nr 8 (Sony) där annonsen använder sig av humor. Humor 

förknippas oftast inte med musikanläggningar, men i detta fall syftade reklamen till att 

underhålla läsaren och få henne att utveckla en positiv attityd mot reklamen. Även annonsen 

för Nokia mobiltelefonen (reklam nr 10) använder sig av perifera signaler som sport i 

markandsföringen av mobiltelefonen. Tanken är att människor som gillar sport kommer att 

associera mobilen med sportighet och därför bli mer intresserade av produkten än om 

annonsen skulle innehålla information om produktens egenskaper. 

 

6.3.2 Reklam för låginvolveringsprodukter 

 

Den kvalitativa undersökningen av reklamannonser för låginvolveringsprodukter visar att en 

stor del av annonserna inte följer ELM modellen. Trots modellens riktlinjer om att dessa typer 

av reklam ska använda sig av känslor och perifera signaler i annonseringen, tyder 

undersökningen på att allt fler annonser sätter produkten i fokus. Motivet till detta är att 

reklamskaparna försöker höja involveringen i produkten genom att skapa en s.k. metaprodukt. 

Genom att sätta produkten i fokus ger reklamen ett intryck att produkten är så speciell i sig att 

den inte behöver annonseras med hjälp av andra perifera signaler (se reklamer nr2 och 4 i 

bilaga 3). Detta leder till att produkten lyfts upp från sin produktgrupp (t.ex. Lambi - inte bara 

en vanlig toalettpapper) och blir därför ett starkare varumärke.  

 

En annan orsak till metaproduktskapandet är att låginvolveringsprodukter brukar 

kännetecknas av hög priskänslighet vilket innebär att produktens enda sätt att konkurrera med 

andra produkter är priset, så länge produkten är en låginvolveringsprodukt. Detta läge kan 

dock förändras genom reklamkampanjer som skapar en metaprodukt eller stimulerar 

motivationen hos köparen att börja bli mer kräsen vid valet av denna typ av produkt (höja 

involveringen i produkten). Annonsen kan rikta uppmärksamheten till fakta som människor 

vanligtvis inte skulle tänka på, och detta faktum kan bli avgörande i valet av produkten. Till 

exempel: om människor inte känner till hur hönsen som lägger ägg behandlas och hur 

processen ser ut, då väljer de äggen som är de billigaste. Om det däremot startar en 
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reklamkampanj om hönsens situation (från exempelvis Kravmärkta ägg) kan detta resultera i 

att människor börjar selektera äggen på annorlunda grunder, och inte enbart enligt priset; 

annonsen har därmed bidragit till att förändra produktens (eller produktgruppens) 

involveringsgrad hos konsumenterna.  

 

Andra reklamannonser för låginvolveringsprodukter försöker göra produkten urskiljbar 

genom att använda sig av central informationsframföring, d v s att tala om produktens 

egenskaper (reklam nr 6 i bilaga 3) eller att bygga reklamen kring teknisk expertis (reklam nr 

12 i bilaga 3). Ciderreklamen (nr 13 i bilaga 3) använder sig av en utmanande och 

underhållande annonser för att rikta intresset mot reklamen så att läsaren kan lägga märke till 

varumärket; den använder sig av en test som är vanlig för modemagasin.  

 

7. Resultat 

 
Resultatet av undersökningen visade att det finns en stark nyskapande kraft inom 

reklambranschen som uppenbarade sig genom reklamannonsernas ökade tendens att avlägsna 

sig från de normativa teorierna och modellerna såsom ELM modellen och skapa nya normer 

för annonsering. Undersökningen som innefattade jämförelser av 207 reklamannonser under 

två olika tidsperioder (1990-1996 och 2002-2005) visade att det har skett en förändring i 

reklamutformningen såväl inom reklam för låginvolveringsprodukter som inom reklam för 

höginvolveringsprodukter.  

 

När det gäller reklam för höginvolveringsprodukter har förändringen visat sig genom att 

reklamen använder sig av perifera signaler i allt högre grad, något som går emot ELM 

modellen som säger att dessa typer av reklam ska gå via en central väg och fokusera på 

produkten och dess egenskaper i annonseringen. Eftersom konsumenterna möts av många 

olika reklamer varje dag kan en central informations framföring där annonsen talar om 

produkten på en detaljnivå resultera i irritation från konsumentens sida, vilket kan i sin tur 

leda till en negativ attityd gentemot annonsen och därmed varumärket. I ett försök att undvika 

detta blir texten i annonserna allt kortare (eller skrivet i allt mindre bokstäver) medan bilden 

blir mer och mer intressant och utformat på ett sätt som riktar sig till kundgruppen som 

förväntas läsa tidningen och se reklamen.  
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Förändringen inom reklam för låginvolveringsprodukter kännetecknas också av en avlägsning 

från ELM modellen. Istället för att använda sig av perifera signaler blir det alltmer vanligt att 

produkten sätts i fokus i annonsen i ett försök att skapa en metaprodukt. Genom reklamen kan 

produkten tilldelas ett metavärde och därmed urskiljas från sin produktgrupp. Dessa typer av 

reklamannonser stimulerar motivationen hos konsumenten att börja bli mer kräsen vid valet 

av denna typ av produkt och därmed höja graden av involvering gentemot produkten. En 

ökning av involveringsgraden innebär i sin tur konkurrensfördelar i form av ökade attityder 

gentemot varumärket och en minskning av priskänslighet (vilket innebär att produkten inte 

behöver konkurrera med andra likvärdiga produkter genom priset). 

 

Orsakerna som ligger till grund för dessa utvecklingar är starkt kopplade till den förändrade 

annonseringsmiljön där konsumenterna har blivit mer exponerade till reklam vilket i sin tur 

resulterade i förändrade attityder gentemot reklam. Konsumenternas skepticism till reklam 

medförde att de har blivit mindre benägna att bearbeta informationen i annonsen oavsett om 

det handlar om en produkt som intresserar dem eller inte. Enligt ELM modellen är människor 

mer benägna att bearbeta information i reklamen om de är involverade i produkten, men den 

stora exponeringen till reklam har gjort att människor inte ens orkar tänka på vilken produkt 

reklamen försöker annonsera. Den nya utmaningen är att få människor att involvera sig i 

reklamen, d v s att genom att göra reklamen underhållande och intressant för kundgruppen få 

dem att utveckla en positiv attityd till annonsen och därmed till varumärket eller produkten.  

Enkätundersökningen visade att dagens ”reklamkonsumenter” tycker att en reklam ska vara 

rolig och underhållande för att vara intressant; att reklamen talar om produktens egenskaper är 

inte lika viktigt och upplevs som mindre intressant. Dessa behov tycks ligga till grund för 

reklamannonsernas ökade kreativitet och förmåga att underhålla. Eftersom konsumenterna 

bemöts av många reklamer varje dag, har det blivit mer förekommande att reklamskaparna 

utgår ifrån målgruppens intressen och preferenser vid utformningen av reklam, istället för att 

utgå ifrån produkten och dess egenskaper.   

 

Intervjun gav en inblick i hur reklamskapare arbetar i praktiken och avslöjade att de inte 

använder sig av modeller och teorier inom marknadskommunikation, utan att de främst 

använder sig av egna modeller som de har utvecklat genom erfarenhet och praktisk arbete. 

Det visade sig att de normativa modellerna och teorierna inom marknadskommunikation inte 

har någon större betydelse och användning i praktiken, eftersom kundgruppen och marknaden 
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är ständigt föränderliga variabler som inte kan teoretiseras tillräckligt väl för att kunna vara 

praktiskt användbara.  

 

 

8. Slutsats 

 
Det har skett en förändring i annonseringsbranschen såväl på efterfråge- som på 

tillgångssidan. P.g.a. konsumenternas ökade exponering till reklam och deras minskade 

benägenhet att bearbeta innehållet i annonserna har reklamernas utformning omformats för att 

i högre grad tilltala konsumenterna och få dem att intressera sig i reklamen. För att uppnå 

detta har reklamskaparna i allt högre grad börjat intressera sig i målgruppens preferenser och 

deras beteende och använt sig av denna information i utformningen av reklamannonser. Att nå 

ut till konsumenterna och få dem att märka reklamen och differentiera dem från andra reklam 

har blivit allt svårare. Dagens konsumenter är mer villiga att titta på en reklam om den är 

underhållande än om den endast innehåller hårda fakta31 om produkten. Därför har en 

förändring skett i både reklam för låg- och höginvolveringsprodukter.  

 

Reklamannonser för låginvolveringsprodukter har förvandlats från att anspela på känslor och 

använda sig av perifera signaler till att rikta fokusen på produkten och skapa metaprodukter 

för att på så sätt höja konsumenternas involvering i valet av produkten. Produkter som är 

billiga och som köps frekvent skulle annars endast kunna konkurrera prismässigt med andra 

produkter; genom att via annonsen tilldela dem ett metavärde skapas det andra grunder för 

konkurrens samtidigt som konsumenternas uppfattning om produkten eller varumärket 

påverkas positivt.  

 

Däremot har reklamannonser för höginvolveringsprodukter ändrats från att lägga fokus på 

produkten och fakta till att använda sig av perifera signaler såsom humor, känslor och estetik 

för att göra produkten mer attraktiv för konsumenterna och urskilja den från andra ”tråkigt 

annonserade” produkter. Marknadsförare har insett att människor reagerar på ”mjuka 

värden”32 även när det gäller dyra eller komplicerade produkter som de är högt involverade i. 

 

                                                 
31 Med hårda fakta menas information om produktens prestanda och detaljer kring dess egenskaper.  
32 Mjuka värden innebär i detta sammanhang: estetik, känslor, humor. 
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En fråga som har tagits upp i problemformuleringen gällde de rådande normativa teorierna 

och modellerna inom markandskommunikation som syftar till att ge riktlinjer i hur reklamer 

ska utformas. Kan dessa tillämpas i en föränderlig och innovativ bransch som 

reklambranschen? Undersökningen visade att de befintliga teorierna och modellerna inte 

stämmer överens med utformningen av dagens reklamannonser vilket betyder att reklamernas 

utformning och innehåll idag bestäms av andra faktorer och riktlinjer. Undersökningen visade 

att de rådande teorierna och modellerna överensstämde ganska väl med den verkligheten som 

rådde under den tidsperiod när de bildades, och blev allt mindre förenliga med 

reklamutformningen i verkligheten ju längre fram i tiden man gick.  

 

Detta innebär att reklambranschen kännetecknas av en hög innovationskraft och 

föränderlighet och att det därför är mer nyttigt om teorier och modeller inom detta område 

bildas av reklamskapare som arbetar inom branschen. Dessa modeller skulle då användas så 

länge som de fungerar i praktiken och risken att teorin inte skulle vara aktuell i verkligheten 

skulle minska. Det är kanske så att teorier och modeller inom annonsering är analyser av den 

tidens praxis, samhälle och trender som var rådande då teorierna och modellerna bildades och 

att de därmed kan användas som en inblick i reklambranschens historia och inte som en 

redskap för att förutse framtiden.  

 

 

9. Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

 
9.1 Diskussion 

 

Denna undersökning har lärt mig mycket och öppnat upp flera intressanta frågeställningar för 

mig. Det har varit intressant att undersöka hur det går (eller inte går) till när någon försöker 

teoretisera företeelser i en bransch som kännetecknas av en hög innovationstakt, kreativitet 

och föränderlighet. Samtidigt som vetenskapen alltid försöker hitta samband i verkligheten för 

att på det sättet kunna upptäcka strukturer och förenkla en komplex miljö måste man alltid 

ifrågasätta om dessa verkligen används i praktiken och om de är aktuella 10-20 år efter att 

sambandet har upptäckts.  
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En annan fråga som uppsatsen har fått mig att tänka på är involveringsteorin och dess 

komplexitet. Är involveringsgraden gentemot olika produkter hos konsumenter en faktisk 

företeelse, eller är den en subjektiv känsla som är skapad och bestämd av markandsföringen? 

Marknadsföring handlar ju inte om att visa människor vad de vill ha utan att i första hand få 

dem att känna att de vill ha någonting. Då måste man ställa sig frågan: är den personliga 

relevansen av en produkt något som är bestående och generell, eller är detta något som 

påverkas av och utvecklas i samband med de rådande normerna i samhället, media och 

markandsföring (och inte minst reklam)? Om det senaste är fallet, måste involveringsteorin 

omformuleras och börja fokusera på promotion33 och inte på produkten. Involveringsteorins 

komplexitet var faktorn som tvingade mig som forskare att göra operationaliseringar som 

förenklar företeelsen trots att jag önskar att jag hade haft resurser att göra mer omfattande 

undersökningar och mer komplexa operationaliseringar.  

 

Undersökningen har också fått mig att inse hur kreativ och nyskapande reklambranschen är 

och hur nära den är kopplad till psykologin och viljan att lära känna människor, deras 

beteende och tankar.  

 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

 
Reklam och nyskapande inom reklam är ett intressant område där det finns mycket att forska 

om. Eftersom denna undersökning visar hur föränderlig reklambranschen är och hur snabbt 

förändringarna sker är det viktigt att ta fram teorier och modeller som passar dagens situation. 

Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom en observation av reklambyråer och 

deras sätt att tänka och arbeta.  

 

Ett annat intressant tema som står outforskad är reklam för innovationer, d v s vilka 

annonseringsstrategier kan användas när en produkt eller process är helt ny på marknaden och 

ännu inte har någon kundgrupp. Reklamannonserna som finns i tidningar är oftast reklamer 

för produkter som är redan kända och det skulle vara intressant att ta reda på hur en reklam 

för en innovation bör utformas. En innovation är en helt ny produkt eller process, och har 

                                                 
33 En av 4 p-pris, plats, promotion och produkt. Källa: Kotler, Philip (2001). Principles of Marketing. Third 
European Edition 2001. Pearson Education Limited.  
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därmed inga befintliga konnotationer, varför det är svårt att använda sig av perifera signaler 

och känslor i annonseringen. Däremot är det också problematiskt att introducera produkten 

genom centrala vägar och berätta all detaljerad information om produkten; eftersom 

produkten är okänd till kundgruppen är det troligt att informationen skrämmer bort de som 

inte känner sig bekväma med nyheter. Det måste finnas en balans mellan framföringen av 

information som syftar till att förklara hur produkten ska användas och de perifera signalerna 

som ska skapa en positiv attityd till provet eller köpet av innovationen. 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 22, maj 31, 1990. 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

1 Låg Carefree 
trosskydd 

”Mer än en känsla” Leende snygg 
kvinna 

Perifer Sensitivitet, kvinnlighet 

2 Låg Frisko, 
kolsyrad 
läskedryck 

Ingen Studenter som 
firar studenten 

Perifer Ungdom, fest, skratt. 

3 Låg Nutra sweet Detaljerad information om 
produkten 

Produkten Central Proffsighet, fokus på 
kunskap för att höja 
trovärdigheten 

4 Låg Daim 
choklad 

”Knäck en Daim!” En hipp tjej Perifer Ungdomlighet, att vara 
cool och modern 

5 Hög Tv apparat- 
29 tumm 

Detaljerad information om 
Tv: ns prestanda 

Tv: n Central Ingen submeddelande 

6 Hög Sony 
Walkman 
DD 

Mer fokus på bild än på text Walkman i 
hörnet, men 
bilden visar en 
cykel. 

Perifer Sport 

7 Låg Mer dryck ”För god att kolsyra” - inte 
en bubbla på 29 år 

Bild på apelsiner 
och merflaskan 

Försöker skapa en 
metaprodukt, 
ganska central 

Produkten är speciell, 
inte en vanlig läskedryck. 

8 Låg Jane Hellen 
Schampo 

Ingen  Bild på en tjej 
och en kille 

Perifer Lycka, kärlek, vackra 
människor. 

9 Hög Satinelle från 
Phillips 

Mycket information kring 
produkten och hur den 
fungerar 

Visar produkten 
samt en kvinnlig 
modell 

Central Produkten fungerar 

10 Låg Wella styling ”New wave glaze”. 
Information kring produkten 
och dess användning. 

En tjej med 
stylad hår 

Central Håret blir vacker.  

11 Låg Tampax Mycket information Tampongen och 
modeller 

Central Information, pålitlighet 

12 Låg Gylden 
Nektar  
frukost jouce 

Information om egenskaper Visar en kvinna 
på morgonen 
efter frukost i ett 
elegant rum 

En blandning av 
central och perifer 
information 
-Metaprodukt 

Känslor, elegans, 
morgon, liv, vackra 
bilder. 

 
Veckorevyn, Nr 23, 7 juni, 1990 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

13 Låg 
 
 

Toy tuggummi ”Ingen socker bara Toy” Bild på en 
förstorad 
tuggummi 

Central Kreativ reklam som 
fångar upp intresset 

14 Låg Sportlife 
tuggummi 

Tema sport Visar sportande 
människor 

Perifer Sport, livsglädje 

15 Låg Yoggi yoghurt Tema: konst Bilder på frukt 
som konst (som 
Picassobilder) 

Perifer Modern konst, mycket 
färger, frukt 

16 Låg Brejk choklad ”Take a Brejk” En hipp kille med 
musikstereo 

Perifer Musik, att vara cool, 
modern, ungdomlig 

17 Hög Nivea Solskydd Information om faror med 
solande 

Bild på en kvinna 
på stranden 

Central  Strand, sol, säkerhet. 

18 Låg Libresse bindor ”För dig som vill tänka på 
annat.” 

Bild kvinna. Perifer Känslor, kvinnlighet. 

19 Låg Gevalia kaffe ”Vilken kaffe skulle du bjuda 
på om du fick oväntad besök? 

Bild på rymden 
och en 
rymdskepp. 

Perifer/metaprodukt Rymden, kreativitet, 
fångar upp intresset. En 
reklam som överraskar. 

20 Låg Nordchokads 
hemkokt kola 

Ingen  Landet, barn på 
cykel, svenska 
landskapet 

Perifer Nostalgi, svenskhet, 
landet, gammaldags 
värderingar. 

21 Hög Telefonsvarare 
från Televerket 

”Fritid och frihet” Bild på 
telefonsvarare 
och en strand 

Perifer Frihet, strand, sommar. 

22 Hög Diamantsmycken ”För fem år sedan sa hon ja, 
vad tror du hon säger nu? En 
diamant varar för evigt” 

Bild på diamant. Perifer Syftet med diamant är att 
glädja sin älskare. 

 
 
 
 
 
 

 1



Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 24, jun 14, 1990. 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

23 Låg Loranga light läsk ”Den nya rörelsen” En kvinna som 
tränar aerobics.  

Perifer Sport 

 
 
Veckorevyn, Nr 25, 21 juni, 1990 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

24 Låg AGFA film ”Nothing escapes AGFA” Sol semester Perifer Sommar, sol, kul. 
25 Låg Finesse schampo “Du behöver aldrig byta” En vacker modell 

med vacker hår 
Perifer Skönhet, fint hår. 

26 Låg Zingo läskedryck ”Zingo in Australia” Bilder från 
Australien 

Perifer Australien, sommar, 
semester, ungdomar. 

 
 
Veckorevyn, Nr 26, 28 jun, 1990 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

27 Låg Stimorol 
tuggumi 

”Fresh breath, strong 
taste” 

Ungdomar Perifer Ungdom, hipphet. 

 
 
Veckorevyn, Nr 28, 12 jul, 1990 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

28 Låg Fanta läsk ”Fanta makes music in 
your mouth” 

Ungdomar som 
festar 

Perifer Ungdom, vänner, fest 

 
 
Veckorevyn, Nr 22, 30 maj, 1991 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

29 Hög Phillips 
moving 
sound 

Dr Alban presenterar Freestyle, 
kasettradio 

Perifer Dr Albans kändisskap 

30 Hög Beauty 
Benetton 

Ingen Kvinnor från 
olika etniciteter 

Perifer Tolerans, att älska 
olikheter, helt klart en 
politisk antydan 

31 Låg Kiviks 
herrgård 
cider 

”Så ska en äkta cider 
bubbla” samt detaljerad 
information om hur cider 
görs.  

Ett glas cider Central/metaprodukt Vackra bilder, 
professionalism 
gällande 
ciderbryggandet 

32 Hög  Panasonic 
full size 
sound 

Detaljerad information 
om produktens prestanda 

Bild på 
produkten 

Central Fokus på produkten 

 
 
Veckorevyn, Nr 23, 6 jun, 1991. 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

33 Låg Pasta från 
Kungsörnen 

Information om pastans 
egenskaper samt om 
långsamma kolhydrater 

Förpackningen Central/metaprodukt Pasta är ingen låg 
involverings vara. Det 
är viktigt att välja rätt 
pasta om man bryr sig 
om sin hälsa. 

34 Låg Dandy light 
tuggummi 

“The light side of life” En vacker model. Perifer. Skönhet. 

35 Låg Onaka- den 
japanska filen 

”Om magen mår bra mår själen 
bra” 

En japan i japan.  Perifer/metaprodukt Japansk själighet.  

36 Hög Kods Sneakers ”Nyss influgna från USA” 
Mycket information om 
produkten.  

Bild på skorna. Central USA, trendighet, men 
försöker också ge 
trovärdighet åt källan 
och förklara skornas 
egenskaper. 

37 Låg Sprite läsk  Ingen. Ungdomar som 
festar och skrattar. 

Perifer. Känslor, friskhet, 
kärlek. 

 2



Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

38 Låg Fujifilm ”När som helst och var som 
helst är Fujicolor super HG 200 
och 400 rätt film.” 

Bild på springande 
kontorsmänniskor 

Central  Försöker öka källans 
och produktens 
trovärdighet genom att 
tillhandahålla mycket 
information om 
produkten.  

39 Hög Nivea solskydd ”Nivea - din vän i solen” Bild på en kvinna på 
stranden. 

Perifer och central. Strand, säkerhet, 
sommar, mjukhet. 

40 Hög TREO- 
huvudvärksbrusta
bletter. 

Information om brustabletten Ingen Central Trovärdighet, 
vetenskapligt bevisat. 

 
Veckorevyn, Nr 24, 13 juni, 1991 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

41 Låg V6 tuggummi Information om 
produktens egenskaper 
och vad som händer när vi 
äter 

Grafer om 
syrebalansen i 
munnen efter en 
måltid 

Central Professionalism, tugga 
rätt tuggummi om du 
bryr dig om dina 
tänder 

 
Veckorevyn, Nr 25, 20 juni, 1991 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

42 Hög Grekland 
resor 

Information om den 
grekiska kulturen 
och gudarna 

Grekiska 
gudar i blå 
bakgrund. 

Central Grekland, 
mytologi, 
Grekland resan är 
något mer än bara 
charter. 

43 Låg Schweppes 
läsk 

”Smaken som har 
lite jävlar anamma” 

Skugga av en 
jävel och 
drycken. 

Perifer, men kreativ och 
uppmärksamhetsväckande 
-metaprodukt 

Djävulen ger en 
metavärde till 
drycken, det är 
inte vilken läsk 
som helst. 

 
Veckorevyn, Nr 27, 4 juli, 1991 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

44 Låg Sol jouce 
apelsinjouce 

Ingen Apelsiner och 
jouce 

Perifer Visual, naturlig 
reklam som 
anspelar på aptit. 

45 Låg BASF kassett 
chrome maxima 

“Så nära CD du kan 
komma”. Väldigt 
mycket information 
om produkten.  

Kassett.  Central. Kassetter är av 
olika kvaliteter, 
välj den bästa! 
 

46 Hög Philips 
hårstylingsmaskiner 

Information om 
produkten och hur 
de fungerar. 

Maskinerna. Central. Visa upp 
produkten.  

 
Veckorevyn, Nr 29, 18 juli, 1991. 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

47 Låg Yoplait 
yoghurt 

”Varför äter 
fransmän mer 
yoghurt än 
svenskarna?” – de är 
kräsna med maten. 

Yoghurt Perifer/metaprodukt Frankrike och den 
franska 
matkulturen är 
kräsen, var det du 
också och köp 
yoplait. 

 
Veckorevyn, Nr 23,  4 juni, 1992. 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

48 Låg Findus 
lättmajonnäs 

”Njut med lätt 
samvete” samt 
recept för olika 
maträtter med 
majonnäs. 

Bild på 
majonnäs 

Central  Lättmajonnäs, lite 
fett, köp den och 
du kan laga maten 
på bilden.  
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

49 Hög Coppertone 
solskydd 

”Strålande 
sommartider” samt 
information om  
produkten. 

Bild på vänner 
som har roligt 
på sommaren. 

Perifer Sommar, vänner, 
solskydd är en 
naturlig del av 
sommaren.  

50 Låg Kiviks frukost 
jouce 

”En extra handgrepp 
gör hela skillnaden” 
samt information om 
hur joucen gjordes. 

Bild där en hand 
pressar en färsk 
apelsin.  

Central/metaprodukt. Produkten är 
färsk och 
hälsosam. 

51 Hög Nissan Sunny - 
bil 

”De gillar inte min 
pojkvän, de gillar 
inte sushi och inte 
min nya bil. Vem 
bryr sig?” – 
”Japanese takeaway” 

En tjej och en 
kille kramas. 
Det finns ingen 
bil i reklamen 
överhuvudtaget.  

Perifer. Japan, var dig 
själv, modern och 
självständig och 
lyssna inte på 
gammalmodiga 
människor. 

52 Låg Kraft 
dressingar- 
Italian dressing 

”Smarikedom”-
Information om 
ingredienser och 
smak. 

Dressing Perifer  Smak, produkten 
är utformad för 
att ge en 
smakupplevelse 

53 Låg Felix pommes 
frites 

”Av den finaste 
potatisen görs de 
godaste pommes 
frites”  

En påse pommes 
frites bland 
potatisar 

Central Noggrant utvalda 
råvaror. 

54 Låg  Lux beauty 
creme soap 

“Skönhetstvål I 
flytande form” 

Vackra bilder, 
elegant design 

Perifer Lyx, skönhet, 
elegans 

 
Veckorevyn, Nr 24, 11 juni, 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

55 Låg Axa F Musli ”Hur du klarar dig över 
Sahara eller fram till 
lunch” samt berättelse om 
dadlar och beduiner. 

Dadlar Central. Vitaminer är viktiga, 
muslin hjälper dig 
orka mer. 

56 Låg Triss lott ”Livet är triss”- 
semesterdrömmen på 
spåret. 

Visar en bild av 
en kvinna 
liggande på en 
paradisstrand 

Perifer Om du vinner kan du 
uppfylla dina 
semesterdrömmar. 

 
Veckorevyn, Nr 25, 18 juni, 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

57 Låg Sia glass ”Den äkta 
glassglädjen” 

Två människor 
hånglar på 
sommaren och 
äter glass 

Perifer Sommar, kärlek 

58 Låg Confidence 
källvatten 

”Ett ytters varsamt 
kolsyrat källvatten” 

En vacker och 
elegant kvinna 
håller i glaset 

Perifer Snobbighet, 
hälsa, vackra 
människor 

59 Låg Felix 
bostongurka 

”Lite extra piff på 
smaken gör mycket 
gott ännu godare” 

Syster och bror 
håller i en 
hamburgartallrik 

Perifer Familjmåltider  

 
Veckorevyn, Nr 26, 25 juni, 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

60 Hög Clairol 
Cellutherapie 

« Problem med 
celluliter ? ”Samt 
information om celluliter 

Kvinna och 
produkten 

Central  Information om 
celluliter får kunden 
att uppmärksamma 
problemet och 
använda produkten.  

61 Låg Ob Fleur ”Frihet i en liten ask” 
samt information om 
tampongens egenskaper 

Tjej och kille 
kramas och 
tjejen ler 

Perifer och 
central 

När du använder 
tampongen kan du 
vara glad och kär 
under din mens. 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 27, 2 juli, 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

62 Låg Kellogg’s 
Special K 

”Bli av med fettet - ta 
fram formen” samt 
information om kalorier 

En vacker 
kvinna 

Central Flingorna framställs 
som bantningsmedel, 
med mycket fokus på 
den låga fetthalten. 

63 Låg Felix Senap ”Kan du smaka skillnad 
på senap och senap” 

En kille 
försöker få en 
tjejen att smaka 
på hans korv. 

Perifer Sex? 

 
Veckorevyn, Nr 28, 9 juli, 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

64 Låg Ballerina kex ”Hälsokost för själen” Ballerina kex bland 
vackra röda rosor 

Perifer Skönhet. 

 
Veckorevyn, Nr 29, 16 juli. 1992 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

65 Låg Felix American 
pizza 

”Gillar du pizza 
kommer du att älska 
det här” 

En 
”cheerleader” 
och en ”jock” 
poserar. 

Perifer USA 

66 Låg Libresse 
invisible 

”Ingen märker den, 
inte ens jag själv” 

En kille och en 
tjej på 
motorcykel, 
tjejen ler 

Perifer Kärlek, du kan ha 
roligt när du har 
mens! 

 
Veckorevyn, Nr 25, 24 juni, 1993 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddeland

e 
Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på (submeddelande) 

67 Låg Carefree 
trosskydd 

”Nyheter på ditt 
Apotek” samt 
information om 
trosskyddet. 

Visar alla produkter 
samt hur produkten 
absorberar vätska 

Central Ger information om produkterna. 

68 Låg Lion 
choklad 

”The great big bite” En lejon Perifer Lejonen är stark  och vild men 
också uppmärksamhetsväckande. 

69 Låg Date 
kosmetika 

”Date- den enda 
doften du behöver” 

Flera bilder på tjejer 
som förbereder sig 
för en träff med sina 
tjejkompisar 

Perifer Träffar med killar, ungdomlighet, 
tjejsnack. 

70 Låg Lotto ”Inled ett långvarigt 
förhållande i 
sommar” 

En man som håller 
på att kyssa en 
kvinna 

Perifer Med förhållandet menas att 
spelaren köper lotter fem veckor 
i rad. Bilden anspelar på passion. 

 
Veckorevyn, Nr 26, 30 juni, 1993 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

71 Låg Libresse 
binda 

”Ny förpackning nytt 
ytskikt” 

Bindförpackningar Central, mycket 
information om bindan 

Ingen  

72 Låg Nescafé 
cappucino 

”En italiensk middag 
slutar ofta med en kopp 
cappucino” samt 
information om den 
italienska seden 

En man och en kvinna 
på en romantisk 
middag 

Perifer/metaprodukt Italien, romantik 

73 Låg Estrella Chips ”A bag of fun” En festande tjej och 
kille. 

Perifer Fest 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 27, 8 juli, 1993 
 
Nr Involvering Reklam 

för 
Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

74 Låg Glimor 
hårstylings
produkter 

”Vad har du i huvudet” En bild på en kvinna som 
ser självsäker och 
intelligent ut och har fint 
hår 

Perifer Intelligens,  skönhet 

75 Hög Hästens 
Sängar 

”På väg att köpa säng- köp 
Classic” samt mycket 
information om produkten 

En kvinna som ligger på en 
säng och ler, och under 
bilden tre små bilder på de 
olika valbara bredden av 
sängen 

Central Källans proffsighet och 
trovärdighet. Sängen är av 
toppklass. 

76 Låg Xylifresh ”Ät ”godis” efter maten- 
det har visat sig vara bra 
för tänderna. Mycket bra.” 
Mycket vetenskaplig fakta. 

En leende tjej, samt grafer 
på syrebalansen  i munnen 
efter tuggummituggandet. 

Central Proffsighet, vetenskapligt 
bevisat. 

77 Låg Respons 
schampo 

”Var rädd om ditt hår, det 
är en del av din 
personlighet” samt 
information om hår och hur 
man ska tvätta håret. 

En vacker modell Central Skönhet, elegans 

78 Låg VO5 
schampo 
och balsam 

”Fukt är viktigt för naturlig 
skönhet” 

En bild på en fuktig röd 
tulpan, och under den en 
bild på en vacker modell. 

Perifer Naturlig skönhet av en 
blomma uppnås genom 
användandet av produkten. 

 
Veckorevyn, Nr 27, 7 juli, 1994 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

79 Låg Gott och 
blandat 

”Sött, salt, syrligt i samma 
påse” 

En sexig kvinna 
framför en skärm 
med olika godis. 
Mycket färgglad. 

Perifer Sex, vitalitet 

80 Innovation, 
Hög 

Gillette 
Sensor for 
Women 

“En hyvel värd att satsa 
på” samt information om 
rakning och rakhyveln. 

En kvinna som rakar 
sina ben 

Central Skönhet, kvinnlighet, 
säkerhet 

81 Låg Libresse 
invisible 

”För det första är den 
tunnare, för den andra är 
den mjukare, osv” 

En balettdansande 
ung kille och tjej 

Perifer Du kan dansa säkert med 
bindorna. Reklamen 
anspelar på dans och 
elegans. 

 
Veckorevyn, Nr 28, 13 juli, 1994 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

82 Låg Naturelle 
skumbalsam 

”Vårdande balsam i 
skumform” samt 
anvisningar för 
användning 

Bild på flaskan 
och anvisningar 
för användning 

Central Ingen. 

83 Låg HTH hudlotion ”Hur många cremer kan 
verkligen bevisa att de gör 
nytta för din hud? Det kan 
HTH” samt information 
om vetenskapliga bevis 

En naken modell 
håller HTH 
flaskan framför 
sig. 

Central Vetenskaplighet, 
effektivitet 

84 Hög Alvedon ”När du väljer en 
huvudverkstablett- välj en 
som är skonsam mot 
magen” samt information 
om läkemedlet 

Ingen Central Ingen. 

 
Veckorevyn, Nr 29, 20 juli, 1994 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

85 Låg Pantene 
PRO-V 
schampo 

”Vi ger tillbaka glansen som sol och 
salta bad kan ta bort” samt mycket 
information om vetenskapligt 
bevisade välgörande egenskaper. 

En modell med 
vackert hår visad 
bakifrån 

Central Effektivitet 

86 Låg Clearasil 
mjällschampo 

”När jag kom för sent till mötet vara 
det ingen som tittade på klockan, 
bara på mina axlar. Det skulle inte 
hända idag” 

En affärskvinna 
med vackert hår 

Perifer Mjäll är pinsamt, 
schampot gör dig 
socialt acceptabel. 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

87 Låg Cookies ”Vänner emellan” En liten flicka som 
kramar en söt valp. 

Perifer Mjukhet, 
hemtrevlighet, 
vänskap, familj, 
glädje. 

 
Veckorevyn, Nr 30, 27 juli, 1994 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

88 Låg Orbit tuggummi ”Den längsta 
smaken” 

En manlig 
modell framför 
en sagolik 
strand 

Perifer Sommar, sol, 
friskhet. 

 
Veckorevyn, Nr 31, 5 aug, 1994 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

89 Hög NMT privat 
mobiltelefon-
abbonemang 

”Skaffa dig en egen 
mobiltelefon” 

En grupp 
människor festar 
på stranden 

Perifer Vänner, 
relationer, frihet 

90 Låg Eterna 
fruktostflingor 

”Eterna betyder evigt liv” 
samt information om 
flingornas hälsosamma 
egenskaper. 

Morgonbilder 
av frukost, 
leende familj, 
sol, pussar, 
fokus på bilder 

Perifer, pg a att 
fokus ligger på 
bilderna 

Frukost, sol, liv, 
glädje. 

 
Veckorevyn, Nr 25, 21 juni, 1995 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

91 Låg Always bindor ”Med Always kan du 
ägna dig åt viktigare 
saker i livet än din mens” 

En tjej med en 
grön 
ansiktsmask 

Perifer Du kan ägna dig åt 
din skönhet istället 
för att oroa dig över 
mensen.  

92 Låg Fanta läsk ”No taste - add some” En smaklös, fet 
och fulklädd 
kvinnna steker 
korvar på en 
paradisstrand. 

Perifer Humor, men stranden 
uppmärksammar på 
en resa man kan 
vinna om man köper 
produkten. 

93 Låg PH-5 Eucerin ”Inte bara för känslig 
hud” samt mycket 
vetenskaplig information 

En modell Central Du kan lita på att 
produkten gör vad 
den lovar. 

94 Hög Sony 
minianläggningar 

”Nästan all musik låter 
bättre på en Sony.-
Nästan” 

En flintskallig 
ful man i 
smaklösa 
kläder och 
mikrofon i 
handen. 

Perifer Humor 

 
Veckorevyn, Nr 26, 28 juni, 1995 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

95 Låg Festis läsk ”En ny passion” En flaska 
läskedryck 
omringad av 
persikor. 

Perifer Färger, fruktighet. 

96 Låg Lux shower gel ” Jag är inte Ava 
Gardner. Jag är 
jag.”Lockar fram 
stjärnan i dig. 

En väldigt 
vacker badande 
modell. 

Perifer Sjärnglans, 
skönhet, du är 
speciell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 27, 5 juli, 1995 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

97 Låg Lambi 
toapapper 

”Visst, det är ett 
toapapper, men ett 
par gånger om dagen 
känns det ganska 
viktigt” 

En oskarp bild 
av någon som 
ser ut att sitta på 
toan. 

Perifer/ 
metaprodukt 

Toapapper är 
viktigt, unna dig 
det bästa. 
Försöker få 
konsumenter att 
involvera sig i 
toapapperköpet. 

 
Veckorevyn, Nr 28, 12 juli, 1995 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

98 Låg Pepsi max läsk ”Live life to the 
max” 

Tre killar som 
gör olika farliga 
extremsporter 

Perifer Adrenalin, sport, 
att leva för fullt ut 

 
Veckorevyn, Nr 30, 26 juli, 1995 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

99 Låg Feta ost ”Så enkelt och ändå 
rena grekiskan” samt 
mycket information 
om fetaost, hur man 
kan använda den 
samt recept. 

Bild på osten. Central/metaprodukt Grekisk kokkonst 

100 Låg Scan 
piggham-
svenskt 
griskkött 

”Jag litar bara på 
kött från svenska 
gårdar” samt 
information om 
uppfödning, samt 
olika tv-program.  

En röd 
husfasad 

Central/metaprodukt, 
involvering höjande 

Svensket, pålitlighet. 
Kött är ingen 
låginvolveringsprodukt. 

 
Veckorevyn, Nr 25, 20 juni, 1996 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

101 Låg Vichy Nouveau 
mineralvatten 

”Godare än vatten ” En kille och en 
tjej som myser 
i gräset. 

Perifer Naturlighet, 
kärlek, sommar. 
 

102 Låg Smör ”Det blir godare med 
svenskt smör” 

Potatis och 
abborre på en 
stekpanna 
(ingen smör på 
bilden)  

Perifer/metaprodukt Svenskhet, 
matlagning 

103 Hög Clearblue 
graviditetstest 

”På tre minuter 
berättar Clearblue 
om du har annat än 
fjärilar i magen”  

En vacker 
elegant kvinna 
i klänning som 
har en ritad 
cirkel framför 
magen. 

Perifer/ 
involveringshöjande 

Elegans, säkerhet, 
är du gravid 

 
Veckorevyn, Nr 27, 4 juli, 1996 
 
Nr Involvering Reklam 

för 
Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

104 Låg HTH 
lotion 

”Sahara-regn” En kvinnokropp i 
orange nyanser som 
liknar öknen, det står 
”Sahara” på den. 
Längre ned syns en 
flaska HTH, det står 
”regn” på den.  

Perifer Fuktighet 

105 Hög Ipren 
läkemedel 

Texter som liknar 
formatet av en 
modemagasin förstasida 
men innehåller 
information om 
läkemedlets egenskaper 

En omslagsmodell Perifer/ 
uppmärksamhetsfånga
nde 

En annorlunda reklam 
för läkemedel 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

Veckorevyn, Nr 28, 11 juli, 1996 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

106 Låg Kobbs löste ”Hjälpmedel mot 
påssjuka” tepåsar är 
dåliga för miljön. 

En lös-te tetång Perifer/metaprodukt Miljövänlighet, 
ansvarsfullt 
företagande 

 
Veckorevyn, Nr 30, 25 juli, 1996 
 
Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambild Informations 

framföring 
Anspelar på 
(submeddelande) 

107 Låg Xylifresh 
tuggummi 

”Var tog alla 
fluortanter vägen?” 

Tanter 
(Fluortanter) 

Perifer/Metaprodukt Skydd, 
proffsighet 

 
 
 
Cosmopolitan, Nr 5, Maj 2002 
 

Nr 
 

Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

108 Hög Aquasource 
hudcreme 

“5000 liter 
thermalvatten 
koncentrerad I en 
burk” samt 
omfattande 
information om 
produkten och dess 
innehåll. 

En kvinna som står 
under en vattenstråle 
samt en öppnad 
cremeburk. 

Central Fukt, cremen 
fungerar verkligen. 
 
 
 

109 Hög Nike kläder Ingen En ”spöke” som åker 
rollerblades i Nike 
kläder. 

Perifer Sportighet, bilden 
fångar upp 
uppmärksamheten. 

110 Låg Nivea intimo 
duschcreme 

”Nivea intimo med en 
mild formula för 
ömtålig hud” samt 
text om vad produkten 
innehåller. 

En kvinna som 
kramar om sina ben. 

Central Känslighet, 
kvinnlighet. 
 

111 Hög  Nike sportskor Ingen, enbart en 
filosofisk text som 
inte har med 
produkten att göra 

En sportsko i mörk 
bakgrund 

Perifer Sportighet, modern, 
trendig. 
 

112 Låg Fisherman’s 
friend pastiller 

”Effects you” En kille som blir 
slagen av en jättevåg 

Perifer Slagkraftig smak, 
friskhet, djärvhet. 

113 Hög CK 
armbandsklocka 

Ingen En bild på en hand 
med klockan på 

Perifer Trendighet, 
utseendet talar för 
sig själv, ingen 
reklamtext behövs. 

114 Innovation, Hög 
involvering 

Loreal perfect 
slim 
hudvårdsserie 
emot celluliter 

”85 % effektivitet mot 
appelsinhud” samt 
information om 
produkten 

En bild på en smal 
kvinnas kropp. 

Central Du får en lika vacker 
kropp som kvinnan 
på bilden om du 
använder produkten, 
det är vetenskapligt 
bevisat. 

115 Hög Triumph 
underkläder 

”For  the way you 
are” 

En bild på en tjej i 
underkläder som 
spelar dataspel och 
blir tävlingsinriktad.  

Perifer Var dig själv, du är 
som vackrast när du 
är som du är, våra 
underkläder passar 
tjejer som vågar. 

116 Hög Nokia 
mobiltelefon 

”Där ligger den”  En bild på en man 
som hoppar fallskärm. 
Mobilen ligger i hans 
ficka. 

Perifer Sportighet, djärvhet. 

117 Hög Ford focus bil ”Matchar allt” samt 
information om bilens 
moderiktighet 
(interiör, mm) 

En svart bil som 
ligger i en garderob. 
Ovanpå finna andra 
kläder. 

Perifer Moderiktighet, bilen 
är en klassisk 
skönhet som passar 
en moderiktig och 
trendig person. 

118 Låg Festis läsk Ingen En kvinna som 
försöker dra en Festis 
ur jorden. 

Perifer/ 
metaprodukt 

Kvinnan är snygg 
och hon vill ha en 
Festis. Läsken är 
efterfrågad. 

119 Hög Motorola 
mobiltelefon 

”Flirtmoto” En kvinna och en man 
rör vid varandra och 
flirtar. Hon håller en 
mobil i handen. 

Perifer Flört, kärlek, 
ungdomlighet, en kul 
mobil. 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

120 Låg V05 
Färgförstärkande 
balsam för färgat 
hår. 

”Håll färgen, längre!” 
samt information om 
varför man ska 
använda sig av denna 
typ av produkt. 

En kvinna som ler. Central Ingen 

121 Hög Hästens säng ”Made in Hästens” 
samt information om 
sängen mes små 
bokstäver, bilden står 
i fokus. 

Bild på fyra bebisar Perifer Sängarna är sköna, 
för sömn, och annat. 
Reklamen präglas av 
subtil humor. 

122 Låg Dietorelle 
sockerfri godis 

”Dietorelle, mycket 
smak, inget socker.” 

Bild på en leende 
kvinna och frukt. 

Perifer Känslor, leende, 
glädje, frukt. 

123 Hög Swatch watch ”The ultraflat from 
Swatch” 

En kvinnoansikte med 
målar mun. Ovanför 
syns en smal klocka. 

Perifer Fokus på klockans 
smalhet betyder att 
man vill göra en 
innovativ och 
iögonfallande reklam 
för en klocka. 

 
 
Cosmopolitan Nr 6, juni 2003 
 

Nr 
 
 

Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

124 Hög Loreal solar 
expertise solskydd 

”Vårdande och avancerat 
skydd” samt detaljerad 
information om produkten. 

En supermodell i 
bikini samt hennes 
skygga i bakgrunden 
med en hatt (skydd) 

Central Den vackra 
supermodellen. 

125 Hög Nivea moisturising 
sun lotion 
solskydd 

”Släck hudens törst” En kvinna som ligger 
på stranden och låtsas 
att dricka från 
niveaflaskan. 

Perifer Strand, sommar. 

126 Låg Festis  ”Ny smak-dragonfruit 
pear” 

Festis hålls fången hos 
en drake och en vacker 
krigarkvinna försöker 
ta loss den. 

Perifer/ 
metaprodukt 

Spänning, Festis är 
efterfrågad, som en 
juvel. 

127 Låg Sprite zero, läsk ”Zero sugar. Zero gravity.” En flaska Sprite på en 
vit bakgrund. 

Central? 
Metaprodukt 

Fokus på drickan. 
 
 
 

128 Hög  Adidas sportskor ”What’s the lungcapacity 
of your feet?” 

En sportsko Central Metaforen med 
lungkapaciteten tyder på 
att skorna “andas”. 

129 Låg Dove Schampoo 
mot mot mjäll 

”Någon som sett mitt 
mjäll?” samt text i mörkare 
stil som inte syns så 
mycket 

En vacker kvinna 
klädd i svarta kläder 

Perifer Ingen mjäll, bara 
vackert hår. 

130 Hög  Clearblue 
graviditetstest 

”Nu är jag säker” samt 
detaljerad information om 
testet samt dess 
användning 

En affärskvinna i en 
bibliotek som ler 

Central Detta test är säker, köp 
den. 

131 Låg Libresse troskydd ”Libresse string för nästan 
osynliga trosor” 

Tre tjejer som fikar 
och deras string syns 
utanpå deras byxor 

Perifer Mode, ungdomlighet 

132 Hög Hästens säng ”Försök hitta en bättre 
säng” 

En kvinna som sover 
djupt, samt en säng 
framför henne 

Perifer Djup sömn, 
bekvämlighet 

 
Cosmopolitan, Nr 7, juli 2003 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

133 Låg Linne vatten ”Nyhet. Nu på flaska.” En kanna vatten fäst på 
en cykel  

Perifer Lika nyttigt som vatten. 

134 Låg Max hamburgare ”Snabbmat? Delifresh 
kycklingburgare tog oss 7 
månader att göra” samt 
information om processen. 

En lyxig och elegant 
kök och en hamburgare 
på en silvertallrik. 

Central 
/metaprodukt 

Hamburgaren är 
exklusiv. Att skapa den 
är konst. 

135 Hög Siemens mobile ”Åtråvärd design” En mobiltelefon Perifer Design, stilrenhet. 
136 Låg Loka 

mineralvatten 
”Tranbär/Citron. Det allra 
senaste från hälsokällan i 
Bergslagen” 

En skog, och en uggla 
som har tranbär samt en 
citron på sitt huvud. 

Perifer Natur 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

137 Låg Dove handcreme ”Ta hand om dina händer 
dygnet runt” samt en 
helsidig text om händer och 
produkten. 

En kvinna som kramar 
om en man med vackra 
händer. 

Central Händer är viktiga, bry 
dig om dem. 

138 Låg Rekorderlig cider ”Är du en rekorderlig tjej?” 
samt en test med frågor och 
bedömning nedan. 

Ingen Perifer Anspelar på lekfullhet, 
tester är roliga. 

139 Hög Engångslinser 
från Dailies 

”För alla synfel” Fyra personer som 
sitter med olika synfel 
som står ovanpå deras 
huvud. 

Perifer Varumärket står i fokus. 
 
 
 
 

140 Låg Burger King 
smalmat 

”Gör det lätt för dig” samt 
information om nyheter 

Två wraps Central Snabbmat kan vara 
hälsosamt. Burger King 
tänker på din hälsa. 

 
Cosmopolitan, Nr 1, januari 2003 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

141 Hög Hästens säng ”Laddning pågår” 
ingen annan 
information 

En kvinna som sover Perifer Djup sömn 
 

142 Låg Tropicana 
apelsinjouce 

”100% rent pressat 
solsken” 

En kartong apelsinjouce 
och ett glas apelsinjouce 
som ser ut som en sol. 

Perifer/metaprodukt Solsken, morgon, 
friskhet, färger. 

143 Låg Always bindor ”Lätt irriterad!” Och 
text om irritationer 
under mensen. 

En monster som tog av 
sig masken av en 
kvinnlig ansikte. 

Perifer Always minskar 
irritationer under mensen. 

144 Hög Ellen  tamponger ”Sveda i underlivet kan 
påverka din lust” samt 
information om Ellen 
tampongernas 
innovativa egenskaper 
mot svamp i underlivet. 

En irriterad kvinna i rött 
ljus 

Central Proffesionalism, 
introduktion av en 
innovation.  

145 Låg V6 tuggummi ”Större bitar, 
krispigare, längre 
smak” 

Kajsa Bergqvist som ler. Perifer Kändisskap. 

146 Låg Dietorelle 
sockerfri godis 

”Mer smak än du kan 
föreställa dig” 

En smal kvinna i en 
stilren, vit bakgrund 
som har Dietorelle 
framför sig på en tallrik. 

Perifer Du blir smal av Dietorelle 

147 Låg Tex mex chunky 
salsa från 
Santamaria 

”Who hasn’t left a man 
for a burrito?” -a love 
story 

En ung kvinna som äter 
en burrito, en halvnaken 
man väntar irriterat på 
henne 

Perifer/metaprodukt Kärlek, passion, sex, 
hetta. 

148 Låg Twinings fruktte “Hör här! Läckert 
kärlekspar fick smaka 
magin för en stund” 
och en berättelse om 
romantik och kärlek. 

En mango, en apelsin 
och en passion frukt på 
en vit bakgrund. 

Perifer Blandning av smaker, 
tradition och romantik, 
uppmärksamhetsväckande 
text.  

  
Cosmopolitan,  Nr 4, april 2003    
  
149 Låg VO5 Schampoo 

och balsam 
”Strålande nyheter” Två flaskor (Schampo 

och balsam) står brevid 
varandra oh det öser 
vatten på dem.  

Perifer Fokus på förpackning- 
varumärkesigenkännandet 

150 Låg Lipton Yellow 
label te 

”After ski” En tepåse som drar en 
tråd efter sig som ser ut 
som märken från 
skidåkning. 

Perifer/metaprodukt Skidåkning, sport, 
efterskidryck. 

151 Hög Sony Cyber shot 
U digitalkamera 

”Vad måste du ha med 
dig när du går ut?” 
samt en text om vad 
man ska ha med sig när 
man ska ut (mobil, 
plånbok, etc) 

En disco och e 
”Sonyhund”(robot) som 
dansar, samt en bild av 
en digitalkamera 

Perifer Sonys hightech, 
kreativitet 

152 Hög Nokia 
mobiltelefon 

”Öga för färger” samt 
text med små bokstaver 
som inte har med 
produkten att göra. 

En närbild av en öga 
samt en liten bild av en 
mobiltelefon. 

Perifer Kreativitet, vackra färger. 

153 Låg Jordan tandtråd ”Får du plats med 
denna annons mellan 

Två typer av Jordan 
tandtråd 

Central Utmanar läsarna, 
annonsen får dem att 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

tänderna?” -hänvisar 
till olika varianter av 
tandtråd. Samt 
information om dem.  

tänka på val av tandtråd.  

154 Låg Marabou mörk 
choklad 

Ingen   En stilig modell man 
klädd i eleganta kläder 
som har tryck av 
choklad på slipsen. 
Under reklamen finns 
förpackningarna på 
choklad. 

Perifer/Metaprodukt Elegans, försöker skapa 
en metaprodukt, 
chokladen går ihop med 
moderna, snygga 
människor. 

 
Cosmopolitan, Nr 8, augusti 2003 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

155 Låg Herbal essences 
Schampoo 

”En total organisk 
upplevelse” ”Varje 
kvinna förtjänar att bli 
tillfredsställd minst en 
gång om dagen” 

En kvinna med vackert 
hår som ser ut att njuta 
av. 

Perifer Passion, sex, du är värd 
schampoot. 

156 Låg Linné smaksatt 
vatten 

”Nyhet. Nu på flaska.” En kanna vatten med 
lime i i en tennisväska 
bredvid en tennisracket. 

Perifer/metaprodukt Sport, nyttighet 

157 Låg Dove cream 
shower 

”Silke binder fukt upp 
till 30 gånger sin egen 
vikt-inte undra på att 
det känns så 
välgörande i duschen” 

Silke och fukt som 
pärlar på den, samt en 
flaska Dove showergel 

Central/metaprodukt Lyfter fram en ingrediens 
för att ge produkten en 
metavärde 

158 Hög Akut p-piller  ”Som man sår får man 
skörda. Eller inte...” 
smt information om p-
pillen och hur den ska 
användas i små text. 

Två människor som 
håller varandras händer 
och promenerar i 
naturen.  

Perifer Kärlek, man ska inte vara 
gammaldags, man 
bestämmer själv över sin 
kropp. 

159 Låg Blue Nun vitt vin ”Just you, me and a 
bottle of Blue Nun” 

Två vänninor pratar och 
dricker vin. 

Perifer Tjejkväll, tjejsnack, 
fokus ligger på 
varumärket. 

160 Låg Aqua tini drink “Crystal clear 
Scandinavian” 

En flaska drink på en 
stilren bar. 

Perifer/metaprodukt Svenskhet, stilrenhet, 
elegans 

 
Cosmopolitan, Nr 1, januari 2004 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

161 Hög Sony Ericsson 
mobiltelefon 

”The beautiful Sony 
Ericsson T610 with 
QuickShare” 

En svart-röd mobil på 
en svart-röd bakgrund.  

Perifer Design, stilrenhet. 

162 Hög Polaroid kamera “En mindre och 
smartare kamera” 

En bild på en tallrik 
samt en polaroidbild av 
en tårta som nu är 
uppäten på tallriken 
med texten ”Sorry” 

Perifer Humor, kreativitet, 
använd Polaroid för alla 
situationer i livet. 

163 Hög Seat Ibiza bil ”Look sporty without 
an effort” samt lite 
information om bilens 
design i små text. 

En bil i garaget brevid 
en boxningsäck som 
används som en 
fågelbo. 

Perifer Sportighet 

164 Hög Swatch klocka “Official timekeeper” Kvinnor som tävlar i 
olimpiska spelen samt 
en swatch klocka och 
en symbolen för de 
olimpiska spelen.  

Perifer/metaprodukt Sport, punktlighet, 
använder sig av de 
olimpiska spelen för att 
lyfta och förstärka sin 
märke.  

165 Hög Sone Ericsson 
mobiltelefon 

“The new bright 
screen T630 with 
QuickShare” 

En vacker reklam där 
det syns två människor 
på mobilens display.  

Perifer Vacker design, 
stilrenhet. 

166 Låg Shockwaves 
hårstylingprodukter 

“What does your style 
say?” 

Tre unga människor 
som festar. Alla har 
galna, ovanliga 
hårstilar. 

Central Galet hår, trendighet, att 
våga stå ut. 

167 Låg Always bindor “Säkra skydd som är 
riktiga mjukisar” 

En ung kvinna som står 
bredvid två stora 
bodyguards som är 
klädda i tröjor som det 
står ”mamma” på. 

Perifer Säkerhet, och mjukhet.  
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

168 Låg Katapult icecoffie Ingen En kille som hoppar 
över en grind i stan.  

Perifer Energi, livsfullhet, 
uppfriskande 

169 Låg  Gillette Venus 
rakblad 

”Vaför får rosa dig att 
må bra?” 

Fyra kvinnor klädda i 
rosa sitterr i en bil och 
är på väg till stranden.  

Perifer Rosa, kvinnlighet, kul, 
sommar, vänner 

170 Hög Peugeot bil ”Ett stalltips för dig 
som älskar hästar” 

En tjej som är klädd för 
att rida häst öppnar 
dörren till bilen som ser 
ut att stå parkerad 
ibredvid en stall. 

Perifer Sportighet 

171 Hög Compeed  plåster ”Glöm dina blåsor och 
dansa hela natten” 
samt information om 
hur plåstret verkar.  

En kvinna som dansar 
med en man och har 
obäkväma skor på sig, 
Under skorna syns att 
hon har en plåster 
mellan tårna.  

Central Dans, att ha roligt, 
försöker rikta 
uppmärksamheten till 
produkten, att den finns 
på marknaden. 

172 Låg  Risifrutti Light 
mellanmål 

”Hitta rätt baddräkt. 
Svårt” 

Texten står i fokus men 
det finns en förpackning 
Risifrutti som står 
underst på sidan. 

Perifer Förbli smal, ät 
lightprodukter, samt 
uppmärksamhet att 
Risifrutti finns i 
lightform.  

173 Låg Kellogg’s Special 
K  

”Håll tidningen med 
sträckta armar medan 
du läser” samt 
information om hur 
man kan träna i 
vardagen. 

Ingen bild Perifer Produkten är hälsosam, 
och representerar 
sundhet och att förbli 
smal. 

174 Hög India resor ” Incredible India” text 
om Indien och Yoga 

En kvinna som badar i 
naturen i en vattenfall 

Perifer Yoga, sinnen, natur, kom 
till Indien och slappna 
av. 

 
Plaza kvinna, Nr 06, juni 2004 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

175 Hög Breitling and 
Bentley 
klocka 

”Prestige, performance, a 
passion for innovation” 
samt en lång text om 
märkernas historia och 
prestige.  

Insidan på en Bentley 
och en klocka samt en 
bil.  

Central Lyx, elegant, prestige, 
starka varumärken.  

176 Hög Nokia 
mobiltelefon 

”En sinnlig upplevelse” En konstnärlig matta 
med bilder på två 
tecknade människor.  

Perifer Textilen på telefonen är 
mjuk, reklamen anspelar 
på denna innovation. 
Mjukhet och 
konstnärlighet. 

177 Hög Locman 
klocka 

Ingen Fyra klockor på 
varandra 

Perifer Varumärket står i fokus 

178 Hög Synsam 
glasögon 

”DKNY presents New 
York stories- a little film 
about a big city” 

En kvinna som sitter på 
en trappuppgång i ett 
hus i NY och skriver 
något 

Perifer Sex and the city serien. 
New York 

179 Hög Braun silk-
épil epilator. 

“Len hud i veckor, inte 
dagar” samt grundlig 
information om produkten 
och dess användning. 

Heidi Klum 
supermodellen poserar.  

Central Heidi Klums kändishet. 
Om det är effektivt nog 
för henne, är det 
tillräckligt bra för vem 
som helst.  

180 Hög Trådlös 
telefon 

”Say it with style”  En stilren rum och bild 
på telefonen. 

Perifer Stilrenhet, elegans, 
modern.  

181 Låg Sia sorbet 
glass 

”Mellan förrätten och 
efterrätten-en dessert” samt 
information om hur de 
finaste krogarna använder 
sig av sorbet för att reta 
smaklökarna.  

Bild på dessert med 
sorbet glass. 

Central/metaprodukt Kunskap om matlagning, 
elegans. 

182 Hög Melitta 
kaffebryggare 

”Använd originaltillbehör 
till dina Melitta kaffefilter” 
samt information om 
produkten och dess pris. 

Bild på kaffebyggaren Central Stilrenhet, god kvalitet. 

183 Låg Sprite läsk ”Trust your instincts. Be 
yourself” samt text som 
liknar text vid 
filmreklamer. 

En mus. Perifer Humor, som om 
reklamen skulle vara en 
filmreklam. 

184 Låg Pepsi Max 
läsk 

”There probably won’t be 
any forgiving bikinis next 
season” either 

En tjej som försöker 
fixa till sin baddräckt. 

Perifer Om du inte vill bli tjock, 
drick Pepsi Max. 
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Bilaga 1. Den kvantitativa undersökningen av tidningsreklam  

185 Hög Vodafone 
mobiltelefon 

”Detta är en vanlig mobil. 
Och David Beckham är en 
vanlig fotbollsspelare.” och 
mycket information om 
mobilens egenskaper. 

En mobiltelefon. Central Anspelar på David 
Beckhams kändisskap. 
Ger mycket 
detaljinformation om 
mobiltelefonen.  

186 Hög Femal balans 
läkemedel 

Mycket detaljerad 
information om läkemedlet 
och besvär som kommer 
med mens.Tar också upp 
PMS som en 
jämtställdhetsfråga. 

Statistiska diagram.  Central Vetenskaplighet, politik, 
effektivitet. 

 
Cosmopolitan, Nr 11, november 2004 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

187 Låg God Morgon 
Smoothie 

Alla frukter som 
smoothien innehåller. 

Olika frukter som går in 
i en mixer. 

Central/metaprodukt. Frukt, hälsosam.  

188 Hög Mitsubishi Colt 
bil. 

”Vart ska du ta 
dig?...Paris” samt två 
sidor om resan till 
Paris och sevärdheter. 

Paris, bil, hotell, 
modestudio, alla 
sevärdheter. 

Perifer Shopping, resor, Paris, 
hotell, frihet. 

189 Låg Lipton te ”Upptäck” samt text 
om historien om te och 
sinnighet, att upptäcka 
världen, etc.  

En kvinna som står och 
tänker till medan alla 
andra rusar i staden.  

Perifer/metaprodukt Sinnlighet, tradition, 
världsupptäckare.  

190 Hög Iriver mp3 spelare Ingen En kvinna som 
använder spelaren som 
smycke (halsband) 

Perifer Snygg, liten, trendig. 

191 Hög Smart bil ”Säker, rymlig och 
dubbelt så rolig att 
köra” samt 
information om bilen.  

En bil och en hund, 
samt pilar som pekar ut 
airbagen och 
shoppingbagen i bilen.  

Central Liten , men praktisk bil 
som du kan shoppa med.  

192 Hög Canon Direct print 
fotoskrivare.  

”Snygga bilder på ett 
ögonblick” samt info 
om skrivaren i liten 
text. 

Två kvinnor på en fest 
med en öppnad 
champagne, med en bild 
i handen som visar hur 
champagnen har 
öppnats.  

Perifer Fest, snabba bilder, när 
som helst. 

193 Hög Weight Watchers 
meal 

”Ibland vill man hålla 
igen lite” 

En biljardbord som är 
sliten. 

Perifer/metaprodukt Viktförminskning 

 
Plaza kvinna, Nr 02, mars, 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

194 Hög Breitling klocka ”One can be every 
inch a woman and 
Breitling to the 
fingertips” och 
information om 
varumärkets 
exklusivitet. 

En rik jet-set kvinna 
med mycket bagage 
(lyxiga väskor) som 
stiger ut från en 
flygplan.  

Perifer Lyx, elegans, 
exklusivitet. 

 
Cosmopolitan, Nr 5, maj, 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

195 Låg Schweppes läsk ”The British way” Ett glas med 
Schweppes och en 
paraply i den. 

Perifer /metaprodukt Humor, kreativitet, 
britter. 

196 Hög Nokia 
mobiltelefon 

”Obesvärat elegant” En vacker kvinna 
som går balnd folk 
som tittar på henne. 

Perifer Elegans, stilrenhet, 
moderiktighet. 

197 Låg Yoggi Lättyoghurt ”Nyhet. Superlätt utan 
extra socker” 

En yoghurt som flyter 
i toppen av kylskapet 
(den är så lätt, den 
har ingen gravitation) 

Perifer Anspelar på lätthet, 
introducerar produkten. 
Lyfter fram egenskaper 
som är annorlunda. 

198 Låg Estrella Chips 
med mindre fett 

”Unna dig lite mindre” 
samt information om 
fettinnehållet i chips. 

Chipspåsar samt en 
figur som tränar för 
löpning 

Central Låg fett, men gptt. 
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Cosmopolitan, Nr 7, juli 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

199 Låg Tikka masala 
spice mix från 
Santa Maria 

”Vår provkökschef på 
väg hem från jobbet” 
samt information om 
den indiska köket. 

En indisk man som 
cyklar i Indien. 

Perifer/metaprodukt Indiska mat, kryddig, 
intressant mat från hela 
världen.  

 
Vimmel, Nr 8, augusti 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, 
submeddelande 

200 Låg Fontana olivolja ”Pssst! Här står en 
äkta grek.” samt 
information om 
förklaringar på 
symbolerna på 
flaskan.  

En flaska olivolja Central Kvalitet, grekiska.  

 
Cosmopolitan, Nr 8, augusti 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations framföring Anspelar på, 
submeddelande 

201 Låg Sunsilk 
schampoo 

”Tvätta bort dina 
hårmonster! 

Ett litet animerat 
monster som tar en bild 
på polisstationen. 

Perifer Humor, monstren är ett 
koncept som riktar 
uppmärksamheten till 
varumärket. 

202 Hög Nike kläder för 
kvinnor 

”Defeat the lazy 
you!” 

En kvinna som sparkar 
upp i luften i en 
träningshall 

Perifer Sportighet, livskraft. 

203 Låg Mars Delight 
choklad 

”Överraskande 
krispig, förförande 
krämig.” 

En marschokladbit delad 
i två. 

Perifer Mumsiga bilder på 
chokladen. Aptithöjande. 

204 Hög Canesten 
svampmedel 

””Svampdödande och 
PH-neutraliserande. 
Det kan man kalla 
samarbete.” samt 
information om 
behandlingen och 
kremen. 

En kvinna med 
glasögon. 

Central Pålitlighet, 
proffesionalism, effektiv 
behandling.  

 
Solo, Nr 8, augusti, 2005 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, submeddelande 

205 Hög Hästens säng ”När det hettar till i 
sovrummet” och en 
hel sida text om hur 
man kan få en bättre 
sömn. 

Text och en liten bild 
av en säng i nedersta 
delen av bilden. 

Central Hästens bryr sig om din sömn, 
lika mycket som en läkare. 
Proffessionalism, kvalitet. 

 
Plaza kvinna, Nr 9, september 2005 
 

Nr Involvering Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 
framföring 

Anspelar på, submeddelande 

206 Hög Miele 
diskmaskin 

”Med passion för 
kvalitet” samt en text 
om Mieles utveckling 
av diskmaskiner. 

En elegant och lyxig 
kök med ett 
kramande par i 
bakgrunden. Köket 
visar diskmaskinen 
som är gjors av 
stainless steel. 

Perifer Elegans, kvalitet, skönhet, lyx.  

 
Vimmel, Nr 11, november  2005 
 
Nr Involve

ring 
Reklam för Reklammeddelande Reklambilden visar Informations 

framföring 
Anspelar på, 
submeddelande 

207 Hög Nutrilett 
viktminskningsm
at. 
Måltidsersättning.  

”Beprövat skafferi har fått fem 
härliga nyheter” samt grundlig 
information om var och en av 
produkterna som visas i 
reklamen.  

Alla produkter från 
Nutrilett.  

Central Ingen. 
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Bilaga 2. Intervjuutdraget av intervjun med Gunnar Fältman  

Intervjuutdrag  
 
Ur den personliga intervjun med Gunnar Fältman som skedde 2005-12-16, kl. 10:30 i hans 
kontor på Valhallavägen 86. 
 
Om reklamskapandet 
 
Hur går det till när man skapar en reklam? 
 
Kunden kommer in och vill att vi ska göra en reklam av produkten, och då frågar jag: vad är 
det som är speciellt med din produkt. Det är ju samma produkt som alla andra, vad är det som 
du kan lyfta fram? Och ofta vet inte kunden svaret på den frågan utan måste rikta sig till andra 
inom företaget, ofta de som har tillverkat produkten. Det kanske finns något som de vet som 
uppdragsgivaren har lämnat ut. När vi marknadsförde piptobaken Borkum Riff lyfte vi fram 
att det fanns whiskey i den genom att skriva ”whiskey” på förpackningen. Det är en gammal 
tradition vid förseglingen av tobaken att man lägger en droppe sprit så att doften av tobaken 
förstärks när man öppnar förpackningen. Men det är ingen som har tänkt på att lyfta fram 
detta tidigare. Förpackningen blev en succé och idén köptes senare upp av tobakstillverkarna 
som producerade tobaken men inte använde detta koncept tidigare.  
Vi sysslar med masskommunikation. När det gäller massprodukter så kan man se processen 
som en tratt där målgruppen minskar ju mer man specificerar produktens egenskaper. 
Exempelvis kan man ta en tvål; alla använder tvål så att man kan anta att alla tillhör 
målgruppen. Men sedan kommer uppdragsgivaren och säger att tvålen är antiseptisk: då har 
man förändrat läget där produkten uppfattas vara en massprodukt, det finns något som skiljer 
produkten från andra tvålar. Vi försöker använda oss av denna information för att försöka få 
kunden att förstå vad det är som är speciellt med den produkten. Detta är viktigt eftersom 
kunden vill öka sin försäljning och man vill få konsumenterna att välja deras produkt framför 
en annan, då måste man lyfta fram skäl för det. Det är denna ifrågasättande process som leder 
till att man slutligen kommer fram till någonting signifikant som man kan lyfta fram i 
annonsen.  
 
Hur skapas den kreativa processen? 
 
Vid skapandet av reklam använder vi oss av estetik, grafiska former och ljud. En reklam är 
dock något djupare än färg och form, man måste få konsumenten att tycka om den. Vi sysslar 
med masskommunikation, så det är omöjligt att skapa djupgående relationer genom reklam, 
det kan inte en reklam göra. Det är dock möjligt att lyfta fram det som är speciellt för 
produkten och då måste man se produkten i en helhet. Uppdragsgivaren vill ofta att vi ska 
utgå från produkten och målgruppen, men det är inte det bästa sättet att börja på. Produkten 
tillhör en produktgrupp, och konkurrerar med andra likvärdiga produkter på marknaden. Då 
gäller det att definiera problemet som ska stimulera konsumenten till att tänka på produkten 
eller varumärket och köpa den. Reklamens innehåll skapas ur ett logiskt tänkande att det finns 
ett problem som måste lösas. När reklamen lyfter fram problemet tänker konsumenten till när 
hon ser reklamen. Detta användes i kampanjen med RFSU kondomer. Reklamen löd så här: 
”Idag får 107 svenskar gonorré”. De som ser reklamen tänker till och blir kanske mer 
medvetna om att skydda sig, och köper därför kondomer.  Att öka kunskapen om problemet 
får konsumenten att tänka på produktgruppen och produkten som visas i reklamen som en 
sorts lösning på problemet. 
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Om reklamskaparna 
 
Jag tror att vi har ett bra förhållande till människor. Vi förstår människor, vi är nyfikna på 
människor. Jag är road av människor, jag har respekt, men är road av hur människor är och 
tänker. För att vara en duktig reklamskapare måste man tycka om kundkretsen, man måste 
förstå dem. För att överleva i den här branschen gäller det att inte ta det första bästa idén från 
uppdragsgivaren, man måste kräva mer, kräva att de kommer med något nytt, något speciellt. 
 
 
Om differentiering 
 
Vi talar om en reklam för en bärbar dator där produkten inte ens visas, men reklamen är 
utformad på ett roligt sätt och slutet av reklamen är oväntat. Jag frågar honom varför de 
använder sig av sådan reklam. 
 
Vi pratar om en bärbar dator nu? Ja, om de är först på marknaden med en sådan, då är det 
lugnt, men om de inte är först, men kommer in senare när det redan finns många liknande 
produkter på markanden, då ska man använda sig av sådana idéer, och hitta något som ingen 
tänker på. Vid en innovation är man först med produkten, men om innovationen är redan 
utspridd på marknaden och man är den andra, den tredje eller den fjärde producenten, vad ska 
man göra då? Vad är det som gör min bärbara dator bättre än de andra? Då har man sitt namn, 
och kan använda sig av reklamen där namnet står i fokus. Reklamen behöver inte handla om 
produkten, utan kan använda sig av ett roligt koncept som lyfter fram produktnamnet eller 
företagsnamnet. Som i fallet med denna reklam, förväntar sig ingen en sådan slut på reklamen 
varför reklamen och varumärket får uppmärksamhet och skiljer produkten från alla andra. 
 
Om varumärke kännedomen – Abba 
 
Abbas har varit en producent som hade 84 olika produkter med olika produktnamn där Abbas 
namnet inte lyftes fram, utan det stod olika namn på förpackningarna. Det tog fem år för dem 
att lyfta fram sitt varumärke kännedom och bli nästan lika stora som Findus som var den 
största producenten. Det Abbas gjorde var att de halverade sitt produktsortiment och istället 
för att ha olika namn på olika produkter satte de namnet Abbas på varje förpackning och 
skrev vad förpackningen innehöll som t.ex.: Abbas tonfisk. Detta resulterade i att deras namn 
blev mer och mer känd och med varumärke kännedomen växte attityden om varumärket. Ju 
mer man ser namnet desto mer man accepterar varumärket och desto bättre tror man att 
produkten är.  
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Han ritar upp ett diagram där variablerna är attityd och varumärke kännedom:  

 
 

Findus 

Abbas

Attityd 

Abbas 

Varumärke 
kännedom 

 
 
 
Om metaprodukten 
 
I vissa reklam visas produkten knappt och reklamen har nästan ingenting med produkten att 
göra. Som exempel finns det reklam för produkten såsom tuggummi där politiska eller 
filosofiska meddelanden används i reklamen. Reklamen är intressant, men ett tuggummi är 
knappast förknippas med politik eller filosofi i verkligheten. 
 
Nu pratar vi om att skapa en metaprodukt, att ge produkten ett värde utöver det fysiska. I 
dessa fall vill man få konsumenten att tycka att produkten är mer än bara ett tuggummi, man 
vill få konsumenten att tänka på produkten. På så sätt kan man lyfta upp både produkten och 
varumärket. Det finns produkter där engagemanget är lågt, då vill man få konsumenterna att 
engagera sig mer i produkten för då är det mer chans att de tänker till vid köpet och väljer den 
produkten som har någonting speciellt egenskap (som marknadsfördes i reklamen).   
 
Om utbildningen 
 
Har människor som skapar reklam någon särskild utbildning? 
 
Man går på exempelvis Beckmans, det finns skolor man går på för att bli art director. Det 
kallades för reklamtecknare när jag gick på Beckmans. Och då kom en kille som var höjdare, 
han hade varit i staterna och så kom han tillbaka och skrev såhär i sin tidning: vad Sverige 
behöver, det är art directors. Och så gick alla och blev art directors. Det är den status man får. 
De flesta som går på Beckmans lär sig art, style, att göra snygga grejer. Men det finns inget 
inträdesprov på de här skolorna, det beror mer på tur. Och det är många som fokuserar på 
estetik när de kommer ut från skolan, men det räcker inte. Man måste tycka om människor 
och känna människor och ha känsla för vad människor tycker om.  
 
 
 
 
Använder ni er av teorier eller modeller när ni gör reklam? 
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Ja, jag använder mig av min modell (trattmodellen) och det lär jag ut till alla i kontoret. Det är 
en modell som jag har utvecklat själv och som fungerar för vilken produkt som helst. Teorier 
om hur man skapar reklam kommer ur observationer av reklam, så det är praktiken som 
kommer först och sedan teorin. Modellen som jag använder mig av är en praktisk modell och 
tillämpbar i praktiska situationer.  
 
 
Gunnar Fältmans trattmodell: 
 

Problem 

Produktgrupp 

Produkt 

Problemet leder till 
produktgruppen. Ju mer man 
specificerar produktens 
egenskaper desto mindre blir 
målgruppen. Det är genom att 
öppna upp problemet som 
reklamen riktar uppmärksamhet 
till produktgruppen, och vidare 
till produkten och varumärket.  
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Reklam Nr 1: 
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Reklam Nr 2: 

 
 
Reklam Nr 3: 
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Reklam Nr 4: 
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Reklam Nr 5: 
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Reklam Nr 6: 
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Reklam Nr 7: 

 6



Bilaga 3. Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam 

 
 
 
 
Reklam Nr 8: 
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Reklam Nr 9: 
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Reklam Nr 10: 
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(Reklam Nr 116 Cosmopolitan, Nr 5, maj 2002) 
 
 
Reklam Nr 11: 

 10



Bilaga 3. Den kvalitativa undersökningen av tidningsreklam 

 
(Reklam Nr 117 Cosmopolitan, Nr 5, maj 2002) 
 
Reklam Nr 12: 
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(Reklam Nr 134 Cosmopolitan, Nr 7, juli 2003) 
 
 
 
 
Reklam Nr 13: 
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(Reklam Nr 138 Cosmopolitan, Nr 7, juli 2003) 
 
 
Reklam Nr 14: 
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(Reklam Nr 154 Cosmopolitan, Nr 4, april 2003) 
 
 
Reklam Nr 15: 
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(Reklam Nr 175 Plaza Kvinna, Nr 06, juni 2004) 
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